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Nowy prezes PFRON
P

oszanowanie godności i
autonomii osoby z niepełnosprawnością, swoboda dokonywania wyborów, niedyskryminacja, pełny i skuteczny udział w społeczeństwie,
integracja społeczna, równość szans oraz dostępność
– to zasady, których realizacja
jest wspierana przez PFRON
– pisze Robert Kwiatkowski,
nowy prezes Funduszu w liście otwartym z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 5 maja.

Wyżej wymieniony został
powołany na to stanowisko
decyzją prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia. Akt powołania wręczyła Elżbieta
Rafalska, Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Obrony Narodowej. W latach
1990-1994 był członkiem Zarządu Dzielnicy-Gminy Warszawa-Śródmieście,
później dyrektorem Biura Organizacyjnego Urzędu Gminy Warszawa-Centrum i dyrektorem Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy,
a w latach 2003-2005 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pełnił też między innymi funkcję podsekretarza
stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej w latach
2005-2006. kk

Robert Kwiatkowski urodził się w 1961 roku w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i
Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studium obronności państwa na Akademii

Minister Rafalska
w Owińskach

FOT. TOMASZ SIKORSKI

mach programu w tej gminie otrzymało 951 rodzin.
Najwyższa kwota wypłacona jednej rodzinie wyniosła
2,5 tysiąca złotych. Zdaniem
Minister w gminie Czerwonak pieniądze są przekazywane sprawnie. Bardzo dobrą opinię zyskały również
działania
rehabilitacyjne,
edukacyjne i wychowawcze
na rzecz dzieci z dysfunkcjami wzroku.

Dyskusja na temat edukacji dzieci z niepełnosprawnością.

P

ark Orientacji Przestrzennej i Muzeum Tyﬂologiczne znajdujące się
na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach odwiedziła 6 maja Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W
spotkaniu uczestniczył Zbigniew Hoﬀmann, wojewo-

da wielkopolski, Marlena
Maląg, wicewojewoda, Jan
Grabkowski, starosta poznański oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Tadeusz Dziuba, Bartłomiej
Wróblewski i Szymon Szynkowski vel Sęk.
Wizyta Rafalskiej w gminie Czerwonak miała na celu
sprawdzenie działania programu „Rodzina 500 plus”.
Pomoc ﬁnansową w ra-

– Jestem pełna uznania nie
tylko dla kadry Ośrodka, ale
też dla Powiatu Poznańskiego i zadania jakie tutaj wykonuje. Młodzież ma doskonałe warunki do nauki. W
tej nauce pomaga wykwaliﬁkowana kadra oraz gabinety specjalistyczne. Takimi obiektami możemy się
chwalić w Europie – powiedziała Rafalska.
Starosta poznański zwrócił uwagę, że pomieszczenia
Ośrodka były kiedyś w stanie
katastrofalnym. Dzisiaj w
pełni przystosowane i odpowiednio wyposażone służą
edukacji osób niewidomych
i słabowidzących. Dzięki
temu, jak zaznaczył, łatwiej
im będzie w dorosłym życiu
radzić sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. kk

– PFRON objął patronatem
tegoroczną edycję konkursu
„Samorząd równych szans”.
Co jest celem tego konkursu
i dlaczego warto wziąć w nim
udział?
– PFRON obejmuje patronatem honorowym takie przedsięwzięcia, które służą wyrównaniu szans i zwiększeniu możliwości funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. „Samorząd równych szans”, organizowany od
kilku lat przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, ma
na celu promocję inicjatyw podejmowanych przez samorządy na rzecz zwiększenia udziału
osób z niepełnosprawnościami
w życiu społecznym. Idea konkursu jest podobna do konkursu
„Równe szanse, równy dostęp”,
który organizowaliśmy w latach
2004-2010. Mamy nadzieję, że
„Samorząd równych szans”, pozwoli uhonorować interesujące, efektywne i niestandardowe
działania gmin, powiatów i województw. Proszę zwrócić uwagę na szerokie spektrum podejmowanych kwestii: dostępność
informacji, komunikacji, edukacji, wydarzeń sportowych oraz
kulturalnych, dostępność rozwiązań architektonicznych, turystyki, towarów i usług. Do
konkursu można też zgłaszać
projekty związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, działaniami na rzecz rodziców dzieci niepełnosprawnych lub inne przedsięwzięcia
służące wyrównywaniu szans.
Dlatego została podjęta decyzja,
że najciekawsze projekty zostaną nagrodzone statuetką Zarządu PFRON. To nagroda czysto
honorowa, ale w moim przekonaniu – nobilitująca dla zwycięskich samorządów.
– Niedawno minęło 25 lat
od uchwalenia przez Sejm RP
pierwszego aktu prawnego
określającego zasady pomocy
państwa dla osób z niepełnosprawnościami. Co udało się
zrealizować przez ten czas, a
czego się nie udało?
– Udało się stworzyć system
wsparcia i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością. Ustalono zakres zadań związanych z
rehabilitacją zawodową i społeczną. Stworzono źródła ﬁnansowania programów w tym obszarze wraz z podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację,
czyli PFRON. Określono zadania
samorządów, co ważne, bo to
samorząd jest tą częścią administracji, z którą przede wszystkim kontaktuje się obywatel w
sprawach życiowych.
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Fundusz otwarty
na inicjatywy
Z ROBERTEM KWIATKOWSKIM, prezesem Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

FOT. WWW.PFRON.ORG.PL

mość, że organizacje pozarządowe wykonują świetną pracę
i traﬁają z pomocą tam, gdzie
nie jest w stanie dotrzeć administracja.
Dużo będzie zależało od
możliwości ﬁnansowych Funduszu.

Przez 25 lat zaszły istotne
zmiany w postrzeganiu osób
z ograniczeniami sprawności. Wzrosło zrozumienie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwiększyła się także dostępność obiektów, czy szerzej
– przestrzeni publicznej. Pojawiło się uznanie i szacunek dla
dokonań osób niepełnosprawnych. Wiąże się to na przykład
z zaistnieniem sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami w świadomości społecznej i zrównaniu nagród za
osiągnięcia sportowe dla reprezentantów Polski (sportowcy
olimpijscy z niepełnosprawnością zdobywają je na identycznych zasadach jak pełnosprawni). Popularność zdobywa również działalność artystyczna
osób niepełnosprawnych.
Przez te lata nastąpiła też
ogromna zmiana otoczenia
prawnego. Ratyﬁkacja przez
Polskę Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych zobligowała nas między innymi do umożliwienia osobom z
niepełnosprawnością czynnego udziału we wszystkich sferach życia. Świadomość potrzeb osób niepełnosprawnych zaskutkowała na przykład
uchwaleniem ustawy o języ-

ku migowym i innych środkach
komunikowania się, która włącza w życie społeczne osoby z
dysfunkcjami słuchu.
Sporo jednak pracy przed
nami – w kwestii praw wyborczych, dostępu do informacji,
form pomocy w codziennym
życiu oraz w wielu innych sprawach.
– Jak w 2017 roku będzie
wyglądało
ﬁnansowanie
przez PFRON zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym
z obszaru rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej?
Jaka kwota zostanie zabezpieczona na ten cel?
– Na rok 2017 jeszcze nie
mamy ustalonego budżetu. Natomiast w 2016 roku na doﬁnansowanie działań organizacji przeznaczyliśmy łącznie 210
milionów złotych. To dużo, bo
w 2015 roku organizacje uzyskały doﬁnansowanie w wysokości łącznej 178 milionów złotych. Będziemy się starać, aby
w kolejnych latach kwota środków na wsparcie działań organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych była utrzymana
na tym samym poziomie. Chcę
powiedzieć, że mamy świado-

– Czy zdaniem Pana polscy
pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i są do tego właściwie przygotowani?
– Mamy do czynienia z różnymi grupami pracodawców. Są
zatrudniający, którzy mają pozytywne doświadczenia związane z aktywizacją zawodową
osób niepełnosprawnych. Mają
kontakt z tą grupą i wiedzą, że
osoby z ograniczeniami sprawności potraﬁą być sumiennymi
i rzetelnymi pracownikami, dobrze wykonywać powierzone
obowiązki. Druga grupa pracodawców postrzega zatrudnianie
osób z niepełnosprawnościami wyłącznie przez pryzmat zysku – zatrudniają, bo to się opłaca. Trzecią grupę pracodawców
stanowią ci, którzy z niepełnosprawnością nigdy się nie zetknęli. Do nich przede wszystkim trzeba dotrzeć, również z
przesłaniem, że strach przed
zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej i unikanie zatrudniania jest rodzajem nieformalnej
dyskryminacji. PFRON daje dobry przykład, bo ponad 12% pracowników to osoby niepełnosprawne. Niestety, administracja
publiczna nie podjęła dotąd wyzwania i w minimalnym zakresie zatrudnia osoby niepełnosprawne. Koniecznie trzeba to
zmienić, bo to właśnie administracja rządowa i samorządowa
powinna dawać dobry przykład.
– Jaki problem, Pana zdaniem, jest najważniejszy w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami?
– Największym problemem
jest to, że pomoc ze strony państwa nie jest w stanie dotrzeć
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do wszystkich osób. Znaczącą
grupę dorosłych osób niepełnosprawnych wciąż stanowią ludzie pozostawieni sami sobie,
zamknięci w domach z powodu barier architektonicznych,
pozbawieni opieki, bez chęci do
życia.
Będę wzmacniał działania
związane z rehabilitacją zawodową, gdzie problemem
jest niewielka liczba organizacji pozarządowych, które skutecznie zajmują się rehabilitacją zawodową. Większość działań nakierowana jest na rehabilitację społeczną. Powoduje to,
że wsparcie nie jest kompleksowe, na przykład osoba niepełnosprawna zabezpieczona od
strony sprzętowej, wykształcona, nie ma możliwości płynnego przejścia do pracy.
Jesteśmy otwarci na inicjatywy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, które pomogą zmienić dotychczasowy stan rzeczy.
– Jaka zdaniem Pana jest
rola prasy i umożliwianie na
jej łamach prezentacji dokonań twórczych osobom z niepełnosprawnościami dla ich
integracji ze społeczeństwem?
– Czasopisma tworzone specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami są ważne, bo
opisują sprawy istotne dla społeczności. Dlatego też PFRON
od lat wspiera ﬁnansowo wiele
z nich. Niestety, niewielki procent osób pełnosprawnych sięga po tego typu pozycje. Niezbędny jest więc udział ogólnopolskich mediów (radia, prasy, telewizji) w nagłaśnianiu
wszelkich przedsięwzięć, które
pokazują sukcesy osób niepełnosprawnych.
– Jakie wyzwania stoją przed Funduszem na przyszłość?
– Planujemy realizację dużej kampanii społecznej związanej z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych. Chcielibyśmy stworzyć przy oddziałach PFRON regionalne ośrodki
wsparcia, w których osoby niepełnosprawne mogłyby uzyskiwać informacje o przysługujących im prawach. Mamy świadomość, że potrzeba wielu inicjatyw ukierunkowanych na
zmianę świadomości społecznej. Będziemy się starali zapewnić wieloletnią pomoc organizacjom, które realizują dobre przedsięwzięcia, wspierające osoby niepełnosprawne w
realizacji swoich praw.
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Wolontariusze
nagrodzeni
Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

O

rganizują czas wolny
dzieciom, angażują się w
kulturę i sport, upowszechniają działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
służą pomocą osobom niepełnosprawnym, opiekują się
zwierzętami. 57 wolontariuszy w podziękowaniu za okazane serce otrzymało 24 maja
statuetkę od Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego. 8 Gala Wolontariatu zorganizowana podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu w Poznaniu
przyniosła dużo pozytywnych
wrażeń.
– Jesteśmy wdzięczni, że poświęcacie państwo swój czas
dla innych. Statuetkami chcemy podziękować wszystkim

Wolontariusze – animatorzy różnych przedsięwzięć.
kawe doświadczenia, pozwala
nawiązać współpracę z przedstawicielami organizacji, wymienić reﬂeksje. Wolontariat
utożsamiamy z pomocą słabszym i poświęceniem, jednak
warto pamiętać o tym, że pracując społecznie można realizować pasje oraz spełniać
swoje marzenia. Działalność
wolontariacka w sposób znaczący wzbogaca życie powiatu poznańskiego. Na terenie 17
gmin powiatu funkcjonuje blisko 600 organizacji pozarządowych.

zaangażowanym za pracę na
rzecz społeczności lokalnych.
Pomagając innym pomagacie
również Powiatowi Poznańskiemu, bo wiele zadań publicznych, które wspieramy,
nie mogłoby zostać zrealizowanych bez waszego udziału
– mówił Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.
Salę Sesyjną Starostwa Powiatowego zajęli animatorzy
różnych przedsięwzięć. Przejęci i podekscytowani, bo tak
uroczysta gala przynosi cie-

W gali uczestniczył Piotr
Burdajewicz, przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele samorządów, organizacji, grup samopomocowych.
Statuetki i róże wręczał wicestarosta Łubiński, Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu i Marek Lis, radny powiatu. Wyróżnieni zostali nominowani przez organizacje pozarządowe, w których
działają. Spotkanie uświetniła muzycznie 10-letnia Hanna
Sztachańska, laureatka II nagrody Powiatu Poznańskiego
za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015.
FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Z uśmiechem i statuetką w dłoni.

Przedstawiciele gminy Luboń.

Gala Wolontariatu Powiatu
Poznańskiego to jedno z wydarzeń, które popularyzują
ideę niesienia pomocy i zachęcają do włączania się w działania dobroczynne. Takie kroki
są szczególnie istotne dla młodzieży, która dzięki zaangażowaniu w pomoc innym staje się wrażliwsza na los słabszych.

„Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”.

JAN PAWEŁ II

W

arsztat Terapii Zajęciowej
w Owińskach ma wielu przyjaciół, każdy z nich jest
człowiekiem wyjątkowym i
ogromnego serca. Wśród nich
jest Hans-Jörg Otto – prezes zarządu ﬁrmy EL-Cab w Bolechowie koło Poznania.
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu
pana Otto nasz Warsztat mógł
dokonać zakupu wielu sprzętów,
które poszerzają możliwości rehabilitacji naszych podopiecznych. Gdy nadszedł ten dzień,
w którym mogliśmy się podzielić naszą radością i wdzięcznością z panem Otto, nie umieliśmy dostatecznie jasno wyrazić
naszych uczuć; słowo, gest, wydawały się zbyt małe.
Podopieczni Warsztatu namalowali więc obraz. Każdy z
nich w tym uczestniczył. Odciskiem palca, dłoni, wszyscy „odcisnęli” swoją radość. Zarówno pracownicy jak i uczestnicy naszej placówki są niezmiernie dumni z tego, że znalazł się
człowiek, któremu nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych. Człowiek, który umożliwia
rozwój naszego ośrodka i któremu wystarczają takie proﬁty jak
uśmiech na twarzach naszych
uczestników, jak ich satysfakcja z nauki i zabawy, jak odkrywanie nowych możliwości pracy, jak przełamywanie swoich
barier i ograniczeń. Dzięki panu
Otto znalazło się u nas wiele nowych rzeczy, dzięki którym nasi
podopieczni czują się szczęśliwi, a nas, terapeutów, rozpiera
nas duma, że dzięki nim zdobywają nowe umiejętności.
Są szczęśliwi na przykład przy
tablicy multimedialnej – Ewa została mistrzem w jej obsłudze
w bardzo krótkim czasie. Tablet
nie ma już przed nikim tajemnic,
podobnie szliﬁerka ręczna. Pracownia gospodarstwa domowego wzbogaciła się o nowy piekarnik, a pracownia muzyczna
o ksylofon altowy – teraz mamy
już mały zespół, dwa ksylofony
altowe i jeden basowy. Pracownia wyrobu świec ma nowy kociołek do topienia paraﬁny – zaskoczenie było ogromne, gdy
wsad stopił się w ekspresowym
czasie. W sali rehabilitacyjnej
pojawił się Atlas Tytan 9, orbitrek magnetyczny oraz zestaw
kettlebelli – cieszą się dużą popularnością zarówno wśród pań
jak i panów. Nasza sala relaksacyjna powoli zmienia się w
salę doświadczania świata, te-
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Człowiek,
który nam pomógł
raz jej wyposażenie uzupełniliśmy o kolumny wodne oraz tablicę świetlno-dźwiękową – zajęcia na sali są naprawdę wyjątkowym doznaniem.
No i zakup, który zdecydowanie poprawił nasz byt, a mianowicie wymienione drzwi. Nie
jest to proste, ponieważ nasza
placówka mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, więc i nasze drzwi muszą

Nowy sprzęt w pracowni
gospodarstwa domowego.

Odciskami palców i dłoni wyraziliśmy swoją wdzięczność
na obrazie dla naszego darczyńcy Hansa-Jörga Otto.

Zmagania z kettlebellem.

FOT. (5X) ARCHIWUM WTZ

Ćwiczenia na siłowni.

Kolumny wodne.

W sali rehabilitacyjnej.

pozostać zabytkowe… A to jeszcze nie koniec zakupów: czekamy na chusty animacyjne i drobne wyposażenie do sali rehabilitacyjnej.
A wszystko to dzięki wyjątkowej osobie jaką jest Hans-Jörg
Otto. Dziękujemy! mg
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czwartek 19 maja w parku
przy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbył się
festyn rozpoczynający Tydzień
z Godnością. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną wraz ze swoimi rodzicami,
opiekunami i wychowawcami przybyły z terenu południowej Wielkopolski, by wspólnie
wziąć udział w obchodach Dni
Godności.
Obchody te mają na celu integrację środowisk dzieci i młodzieży pełnosprawnej z osobami
z niepełnosprawnościami. Takie spotkania pozwalają na walkę z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie Elżbieta Kwiatek. Wśród
zaproszonych gości obecni byli
wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz pleszewscy radni. Odbyły się występy uczniów szkół
specjalnych, wystawa prac plastycznych, zawody sportowe.
Na uczestników festynu czekało
także mnóstwo różnych atrakcji, jak na przykład loteria fantowa, trampolina czy animacje
przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI.

SPOTKANIE
Z EKONOMIĄ
SPOŁECZNĄ

Dni Godności
w Pleszewie
ną. Spotkanie z ekonomią społeczną” – pod takim szyldem
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie kaliskim wraz z ROPS w Poznaniu zapraszali do odwiedzenia
swojego stoiska na festynie.
Można było się tu dowiedzieć,
czym jest ekonomia społeczna, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.
Spółdzielnia Socjalna PAIDI z
Pleszewa przygotowała wiele
atrakcji, między innymi malowanie twarzy czy puszczanie
baniek mydlanych.
Festyn zorganizował Zespół
Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Pleszewskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem w
Przyszłość”. Współorganizatorami byli Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Poznaniu.

KATARZYNA DOBICKA

FOT. (3X) ARCHIWUM
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Ze starego budynku –
do lepszego życia
O

Prezentacja „Mapy marzeń” pacjentów ZOLiRM.

W sztuce „Czekając na Godota”.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

soby z niepełnosprawnością intelektualną oraz
problemami zdrowia psychicznego potrzebują komfortowych
warunków do usprawniania i
codziennej terapii. Taką możliwość daje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. 12
maja w Filii ZOLiRM przy ulicy Cysterek w Owińskach uroczyście otwarto nowe skrzydło
budynku. W kompleksowo wyposażonej części przebywa 62
mężczyzn. Wkrótce ta liczba
zwiększy się do 80. Są łazienki
i toalety bez barier, przeszklone
wnętrza z widokiem na ogród,
a także przytulne pokoje 1, 2 i
3 osobowe. Najciężej niepełnosprawni mieszkają na parterze.
Rozbudowa budynku, na terenie którego znajduje się Oddział
Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny, została przeprowadzona w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości opieki
nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” (o działaniach terapeutyczno-edukacyjnych związanych z tym projektem pisaliśmy
kilkakrotnie na łamach „Filantropa Naszych Czasów”).
Do tej pory pacjenci ZOLiRM
zajmowali starą część budynku z XIX wieku. W pokojach
było ciasno, brakowało udogodnień architektonicznych, a nawet drzwi w toaletach. Teraz pacjenci ZOLiRM wreszcie mieszkają w godnych warunkach. Powierzchnia nowego skrzydła jest
trzykrotnie większa od starego.
Miasto Poznań wsparło tę inwestycję kwotą ponad 4 milionów
złotych. Pozostała część środków pochodziła z funduszy norweskich.
– Jest mi niezmiernie miło, że
mogę brać udział w tym wydarzeniu – mówił Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania.
– Owińska pamiętamy z czasów tragicznych, kiedy osobom
z problemami zdrowia psychicznego w brutalny sposób odbierano prawo do życia. Jestem przekonany, że to miejsce będzie w
pełni służyło tym, którzy potrzebują wsparcia.

Przecięcie wstęgi z udziałem wiceprezydenta Poznania
Jędrzeja Solarskiego.

W uroczystym otwarciu wzięli udział licznie zebrani przedstawiciele instytucji publicznych – Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego,
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Poznańskiego, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej. Była między innymi Halina Owsianna,
przewodnicząca Komisji Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta, Michał Tomczak,
członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Grupa pacjentów Filii ZOLiRM
w Owińskach pod nazwą „Mocni teatralni” przygotowała na
tę okoliczność fragment sztuki „Czekając na Godota” Samuela Becketta reprezentującą tak
zwany teatr absurdu. Aktorzy
świetnie wcielili się w role, a ich
zaangażowanie ukazało ogrom
pracy terapeutycznej. Przypomnijmy, że projekt „Poprawa jakości…” zakłada nie tylko działania inwestycyjne i szkoleniowe, ale również ma na celu aktywizację osób z niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki zaburzeń psychicznych. Tu niezwykle ważnym elementem projektu jest
ogólnopolska kampania „Zerwij
z chorymi słowami – przestaw
się na zdrowe myślenie”.
O tym, że kluczowym problemem ludzi przebywających w
całodobowych placówkach jest
utrata zdolności do wykonywania codziennych obowiązków,
mówiła dr Mirosława Cylkowska-Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dlatego tak istotne jest systematyczne motywowanie ich do podejmowania aktywności. Pacjenci Filii ZOLiRM w Owińskach
byli objęci w ramach projektu programem terapeutycznym,
odbyli zabiegi ﬁzykalne, zajęcia usprawniające ruchowo. To
przyczyniło się do poprawy stanu zdrowia ﬁzycznego i psychicznego, na co wskazały badania ewaluacyjne.

KAROLINA KASPRZAK
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woje emocje, odczucia, postrzeganie świata,
zmagania z codziennością,
wiarę w drugiego człowieka, pokazują publiczności.
Są wychowankami Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Współworzą teatr „Bezsenni”, w którym wyrażają samych siebie.

Na scenie
jesteśmy równi
nie pilnować scenariusza, gra
staje się niezwykłym przeżyciem. „Bezsenni” dają możliwość własnej interpretacji.
Chce zagrać w języku angielskim, który opanowała podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.

– Teatr fascynuje mnie, bo w
nim wszyscy jesteśmy równi
– zapewnia. – Na scenie spotykają się osoby z niepełnosprawnością i zdrowe. Uwielbiam wcielać się w różne postacie, daję im swój głos, swoje myśli i uczucia. Ożywiam
to, co zarysowuje scenariusz.
W przyszłości Agata chciałaby związać się z teatrem,
ale zdaje sobie sprawę, że
musi mieć zawód. Za pomocą
lutownicy uczy się montować
układy elektroniczne na specjalnych płytkach. Musi pracować, by zarobić pieniądze
na życie. Ale wolne chwile na
pewno odda sztuce.
Teatrem
zafascynowany
jest także Tomasz poruszają-

O

rganizatorem dorocznego pikniku z okazji obchodów Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną 11 maja na poznańskiej Dębinie było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Poznaniu.
W spotkaniu wzięli udział
podopieczni z podległych placówek, ich rodziny, przyjaciele i darczyńcy. Zaproszono
przedstawicieli Urzędu Miasta
Poznania, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu.
– Polubiliśmy to malownicze miejsce, pełne pięknej ziel-

FOT. AURELIA PAWLAK

Agata jest w teatrze od momentu jego powstania. Swoim głosem potraﬁ zahipnotyzować publiczność. O jej talencie można się przekonać
podczas każdego występu teatralnego. Kocha teatr. Opowiada widzom o swoich kłopotach, odkrywa swoje słabości i nastroje.
cy się na wózku inwalidzkim.
Podobnie jak Agata należy do
teatralnych weteranów. Na co
dzień uczy się montażu urządzeń elektrycznych. Teatr jest
jego wielką pasją. Na scenie
jest przekonujący i wyrazisty.
Żartuje, że nie gra, tylko taki
właśnie jest. Scena wzmacnia w nim poczucie wartości.
Czuje się potrzebny. Nauczył
się pokonywać swoje słabości. Z aktorami się zaprzyjaźnił, spędza z nimi wolny czas.
Dla Tomka gra jest zabawą.
Marzy o roli, która unosiłaby
go w powietrzu.
Taki sen o lataniu…
Basia potraﬁ śpiewać, ma-

lować, pisze wiersze. Jest nieśmiała, ale potraﬁ swobodnie wypowiadać swoje myśli.
Zastanawia się, kim będzie w
przyszłości. Dobrze czuje się
w teatrze, ma tu przyjaciół.
Bardziej rozmowna jest Zosia, drobna dziewczyna z burzą loczków na głowie.
Dołączyła do „Bezsennych”,
bo nie chciała ograniczyć
swojego życia do chodzenia do szkoły. Jest wdzięczna
swojemu wychowawcy, który
odkrył przed nią nowe możliwości w teatrze. Nie spodziewała się, że będzie umiała wyrazić przed widownią to,
co czuje. Gdy nie musi wier-

Dla Kosmy teatr to źródło
siły. Wyzwala w nim poczucie
wartości, otwiera wyobraźnię. Marzy mu się tournee
„Bezsennych” po uznanych
teatrach w Polsce. Chciałby
poczuć atmosferę Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru imienia Słowackiego w
Krakowie, Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie.
Inni niepełnosprawni aktorzy też marzą o wielkich scenach. Agatę ciekawi, jak to
jest na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Natomiast
Basia kocha operę. Tomek
nie ma wymarzonego miejsca
na spektakularny występ. Dla
niego najważniejsze jest, by
pokazać, że osoba z niepełnosprawnością potraﬁ zagrać
wszędzie.
„Bezsenni” prezentują swoje talenty podczas szkolnych
festynów, wystąpili w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Gra aktorska pozwalają
im przenieść się w inny świat.
Lecz nie uciekają od rzeczywistości. Oni próbują się z nią
zmierzyć.

Piknik na Dębinie
ni – mówi Zdzisława Gorynia,
prezes PSOUU Koło w Poznaniu. – Zadbaliśmy, by uczestnicy się nie nudzili. Nie zabrakło
atrakcji i niespodzianek.
Były podchody, gra w boccię,
wędkowanie, ognisko. Zainteresowanie wzbudziła prelekcja
strażniczki miejskiej o przestrzeganiu
bezpieczeństwa
na drodze. Piknik stał się okazją do wymiany doświadczeń
między opiekunami i rodzicami. Były wspomnienia, plany
na przyszłość. awa

FOT. PIOTR ŻOŁDAK
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kilku miastach Polski
trwają przygotowania
do drugiego Kongresu Osób z
Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 20 września
w Warszawie. Celem jest dyskusja nad wdrażaniem postanowień konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach przygotowań organizowane są konwenty regionalne osób z niepełnosprawnościami – w Poznaniu, Gdańsku, we Wrocławiu, w Łodzi, Lublinie, Opolu, Warszawie i w Krakowie.
Uczestnicy omawiają tematy nawiązujące do poszczególnych artykułów konwencji
ONZ. Rezultatem ma być uruchomienie ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Poznaniacy i wielkopolanie
spotkali się na konwencie regionalnym 17 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Elektrownia inspiracji”, Fundacja
„Wózkowicze”, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
UAM „Ad Astra”, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Mili ludzie”, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza oraz ﬁrma „Kawa
Kamp”. Patronat nad wydarzeniem sprawował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania,
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prorektor UAM do spraw
studenckich oraz Miejska Społeczna Rada do spraw Osób
Niepełnosprawnych.
W poznańskim konwencie
uczestniczyła Dorota Potejko,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób
Niepełnosprawnych, Roman
Durda, Pełnomocnik Rektora
UAM do spraw Studentów Niepełnosprawnych, Michał Tomczak, członek Krajowej Rady
Konsultacyjnej do spraw Osób
Niepełnosprawnych i Małgorzata Halber, prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie”.
Temat dialogu brzmiał:
„(Nie)równy udział w kulturze,
rekreacji i sporcie”. Może się
wydawać, że w tym zagadnieniu wyczerpano już wszystkie
możliwe punkty widzenia, bo
przecież spotykamy się z nim
coraz częściej podczas konferencji, debat i seminariów. Tu
jednak chodziło o więcej niż
monolog prelegentów – głos w
dyskusji zabrały osoby z różnymi niepełnosprawnościami,
które z barierami w kulturze,

9

System
wymaga zmian
rekreacji i sporcie mają do czynienia na co dzień. To pozwoliło wyłonić cenne spostrzeżenia. Na dostęp do dóbr kultury
składa się nie tylko likwidacja
barier w miejscu wydarzenia
jak progi czy schody, ale również zapewnienie miejsc parkingowych w pobliżu czy bezpłatnego biletu dla opiekuna
osoby z niepełnosprawnością.
Z możliwości uczestnictwa w
wydarzeniach
kulturalnych
najczęściej wyklucza osoby z
niepełnosprawnościami brak
funduszy na ten cel.
Wzrasta liczba organizatorów inicjatyw, którzy uwzględniają potrzeby ludzi z ograniczeniami sprawności, konsultują sprawy dostępności ze
środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Niestety, nie
brakuje takich, którzy tego nie
czynią. Do inicjatyw niedostępnych dla poruszających się
na wózkach inwalidzkich zaliczają się wydarzenia organizowane na trawie, ze stromą powierzchnią lub w miejscu z wypukłą kostką brukową, gdzie ani osoba na wózku,
ani o kulach nie będzie w stanie się swobodnie przemieszczać. Takim właśnie miejscem
jest Stary Rynek w Poznaniu z
makietą dla niewidomych, ale
wciąż bez odpowiednich przystosowań w toaletach i punktach gastronomicznych. Do
wnętrza ratusza człowiek z
dysfunkcją narządu ruchu też
się nie dostanie.
O architektoniczno-społecznych ograniczeniach aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami powiedział
dr hab. Tomasz Sahaj z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Odwołał się do
zdania Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji
Społecznej Polskiej Akademii
Nauk, które mówi, że: „sport
umożliwia kompleksową rehabilitację i zachęca do aktywności społecznej”. Przytoczył
przykłady znanych aktywnych
osób z niepełnosprawnościami jak Nick Vujicic (australijski mówca motywacyjny), Stephen Hawking (brytyjski astro-

ﬁzyk cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne) i Oscar
Pistorius (południowoafrykański lekkoatleta). Nadmienił, że
wszystkie aule AWF są wciąż
niedostosowane, co wymaga
wnoszenia wykładowców na
wózkach po schodach.
Jak powinien wyglądać nowy
system wsparcia osób z niepełnosprawnościami według
idei konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnościami mówił Andrzej Waszkielewicz z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Prelegent
podkreślił, że brakuje polityki
społecznej określającej za co i
za kogo państwo ponosi odpowiedzialność, a co najważniejsze, wsparcia dla wielu osób,
które naprawdę go potrzebują.
System orzecznictwa o niepełnosprawności nagradza bierność, a karze aktywność. Często powodem odmowy przyznania orzeczenia jest zatrudnienie i aktywność społeczna,
bo człowiek pracujący, chociaż
z widoczną niepełnosprawnością, traktowany jest przez
przedstawicieli składów orzekających jak zdolny do samodzielnego i niezależnego życia, czyli nie wymagający pomocy ze strony państwa. Co
istotne, obecny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami składa się aż w 80% ze
świadczeń ﬁnansowych, a tylko w 20% z usług społecznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami wynosi zaledwie 22%. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest ubóstwo oraz wykluczenie społeczne.
W związku z powyższym
niezbędne jest wypracowanie wspólnie ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnościami strategii polityki społecznej
(celów, obszarów, instrumentów i kryteriów wsparcia). Konieczna jest ponadto zmiana
systemu ubezwłasnowolnienia, likwidacja zakazu zawierania małżeństw przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i z problemami zdrowia psychicznego, uchwalenie
ustawy zapobiegającej dyskryminacji osób z niepełnospraw-

nością, likwidacja aborcji eugenicznej, promowanie prawa do dostępności przez powszechne wdrożenie zasady
projektowania uniwersalnego, zwiększenie udziału usług i
świadczeń o charakterze kompensacyjnym, aktywizacyjnym
i włączającym, a także deinstytucjonalizacja, czyli odejście od wsparcia świadczonego przez duże instytucje na
rzecz wsparcia w środowisku
lokalnym.
Spotkanie przyniosło wiele ważnych reﬂeksji, którymi osoby z niepełnosprawnością będą dzielić się podczas
wrześniowego Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami w
Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej przy ulicy Chodakowskiej 19/31. Każdy konwent dotyczył innego zagadnienia. Dla przykładu: we Wrocławiu tematem przewodnim
była asystentura i jej miejsce w
systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Uwagę
koncentrowano wokół samodzielności, niezależności oraz
aktywności.
Regionalne konwenty to
możliwość wypracowania rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osobom z ograniczeniami sprawności. Problematyka rehabilitacji zawodowej i
społecznej jest obszarem wymagającym dopracowań. Coraz szerzej promowane jest nie
tyle zatrudnienie chronione, ile
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Szkopuł w tym, że
niepełnosprawni boją się pracować. Jeśli podejmą zatrudnienie i przekroczą określony wskaźnik zarobków, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych odbierze im prawo do świadczenia. Niekorzystne dla osób z
niepełnosprawnościami przepisy prawne prowadzą też do
paradoksalnych sytuacji. Pewien człowiek, którego przykład przytoczono podczas poznańskiego konwentu, zrezygnował nawet z udziału w wyścigach tandemów, gdyż obawiał się, że właśnie z tej przyczyny ZUS odbierze mu rentę.

KAROLINA KASPRZAK
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Czy los niewidomych
Czy też może być
Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

N

owoczesny świat jest dla
osób
niepełnosprawnych zarówno trudniejszy
niż wcześniej, jak i łatwiejszy. Jaki w końcu jest, zależy od wielu czynników, między innymi od kwestii czy
dziedziny, które oceniamy,
oraz od nastroju, w którym
przyszło nam myśleć o naszym losie.
Gdy nie widząc siedzimy
przy stole i zajadamy się gęsinką, łososiem, sałatką grecką lub serniczkiem z rodzynkami, mamy przed sobą smakowitą potrawę, która cudownie pachnie i nie napotykamy na żadne trudności
w jej spożywaniu, nie mamy
powodów do narzekań. Podobnie, gdy uwielbiamy muzykę i słuchamy fascynujących fortepianowych dźwięków Chopina lub gitarowych
„żali” Marka Knopﬂera. Siedzimy wygodnie na soﬁe,
włączamy odtwarzacz CD i
słuchamy. Nie możemy wyjść
z podziwu, jak oni potraﬁą
grać i jakim cudem wymyślili takie genialne nuty! Nie
trzeba być niewidomym, by
wtedy zamknąć oczy i głębiej
przeżywać muzykę.
Co innego, gdy brniemy z
białą laską po ulicy i nie wiemy, w którą stronę skręcić,
gdzie jest wejście do sklepu, albo jaki tramwaj stanął przed nami. A gdy facet,
którego zapytaliśmy o numer, zamiast to powiedzieć,
już nas „wsadza” do środka,
to jak mamy się czuć? Zanim zdążymy zaprotestować,
drzwi się zamykają i jedziemy nie wiedząc gdzie! Wtedy nie mamy ochoty nawet
na krem kataloński i koncert
e-mol!
Gdy technologia daje szansę na normalne życie, niewidomi nie rozpaczają, lecz

walczą o swoje prawa. Często różnica pomiędzy subiektywną oceną, czy jesteśmy dyskryminowani czy jedynie mamy do czynienia z
pewnymi dotkliwymi utrudnieniami, sprowadza się do
weryﬁkacji, czy dysponujemy stosownym sprzętem rehabilitacyjnym niwelującym
skutki inwalidztwa wzroku. Tak więc niewidomy dobrze oprzyrządowany czuje
się jak widzący i może wiele zdziałać, a nie oprzyrządowany nie może niemal nic
i czuje się jak w XIX wieku.
Skoro jednak wielu z nas ma
taki sprzęt i radzi sobie w życiu, można sobie z inwalidztwa wzroku i konsekwencji z
nim związanych pożartować.
W końcu z innych „bidulków”
też się żartuje.
W poprzednich artykułach
przybliżyłem Państwu, co to
jest nie widzieć, a w tym kontekście jak sobie wyobrażają
świat osoby ociemniałe, które kiedyś widziały oraz niewidomi od urodzenia, którzy
nie wiedzą, co to jest światło
i obraz. Następnie wyjaśniłem, na czym polega pismo
wymyślone specjalnie dla
nas, a teraz zamierzam opowiedzieć śmieszne sytuacje z
niewidomymi jako głównymi bohaterami. Mogą to być
zarówno prawdziwe historyjki, jak i zasłyszane dowcipy. Mam nadzieję, że nikt się
nie obrazi, lecz przeciwnie
– zrozumie, że braku wzroku
nie trzeba traktować wyłącznie poważnie. Zrehabilitowani niewidomi nie mają czasu
i ochoty na płacz. O wiele lepiej się pośmiać.

JESZCZE RAZ
O TRAMWAJACH
Jechaliśmy do kawiarni –
ja i mój przyjaciel. Ja całkowicie niewidomy, on z resztkami wzroku. Wysiedliśmy
z tramwaju na znanym nam
przystanku, bo często chodziliśmy do tej kawiarni. Odwróciliśmy się jak zawsze
w prawo i przeszliśmy około 15 metrów do przejścia dla

pieszych. Mieliśmy przejść
przez szyny, na prawą stronę dużej arterii komunikacyjnej: dwa kierunki ruchu dla
samochodów, a szyny tramwajowe nie pomiędzy nimi,
lecz obok. Za nimi upragniony chodnik prowadzący na
cudowne rurki z kremem. No
nic, żeby dostać się do nich,
trzeba było przejść te „nasze”
szyny, dojść do ulicy prostopadłej do szyn, przejść ją na
kolejnych światłach, skręcić
w prawo i traﬁć do drzwi kawiarni. Wszystko nieudźwiękowione i nieubrajlowione
– żeby chociaż parę metrów
ścieżki naprowadzającej!
Cofnęliśmy się więc do
przejścia i stanęliśmy niemal na krawędzi wysepki.
Czekaliśmy na zielone światło. Zmieniło się, więc wycichły samochody, które przejeżdżały wzdłuż ulicy za naszymi plecami i ruszyły inne,
na ulicy prostopadłej do szyn.
Oznaczało to, że możemy iść.
Ruszyliśmy! Wysunęliśmy po
jednej nodze do przodu – on
nieco wcześniej o jakąś malutką sekundkę. Jeszcze nie
wysunąłem swojej zbyt daleko, gdy usłyszałem dźwięk,
którego wolałbym nie usłyszeć. Cofnąłem nogę, bo miałem jeszcze taką możliwość.
O mało nie straciłem równowagi, ale udało się. Stanąłem
i nasłuchiwałem, co się dzieje. Przyjaciel zrobił duży krok
i miał pecha. Zamiast stanąć
na twardym podłożu prowadzącym przez szyny, wpadł
w pustą przestrzeń wzdłuż
nich. Szyny były w remoncie. Noga osunęła się znacznie niżej i przyjaciel spadł z
wysepki w dół. Usłyszałem
jak jego biała laska uderzyła w stal, który to odgłos uratował mnie od tego samego
nieszczęścia. Usłyszałem też
nieprzyjemne stuknięcie kolan o szynę, a potem nastąpiła denerwująca cisza.
Wołam go raz i drugi, a on
nic. Powoli zamieram z przerażenia, a on nadal nic. Przecież mógł nadjechać następny tramwaj! Czy ja wiem, czy

każdy motorniczy jest należycie uważny, patrzy przed
siebie i widzi takiego gościa
na szynach? Wreszcie zapytałem z trwogą w głosie: „Co
ty tam robisz?”. On jeszcze
troszkę pomilczał, cisza panowała przez następnych kilka sekund i wreszcie się odezwał: „Zaraz, zaraz, gdzieś
mi czmychnęła laseczka”.
Zatkało mnie. Moje serce zdążyło się rozpędzić, już
miałem wpaść w panikę, a on
po prostu szukał po cichutku „czmychniętą” laseczkę!
Znalazł ją, wstał, przeszliśmy
na drugą stronę szyn, przeszliśmy drugą ulicę i pocieszaliśmy się rurkami z kremem, które przyniosła miła
dziewczyna.

ŚLEPY TANDEM
Było dosyć nudno na tamtym wakacyjnym wyjeździe.
Pogoda kiepska, jedzenie
też. Nie było co robić. Były za
to tandemy w wypożyczalni. Z tym samym przyjacielem wpadliśmy na pomysł,
że weźmiemy rower i będziemy jeździli po terenie ośrodka. Odbyło się losowanie, kto
ma jechać jako pierwszy, czyli jako kierowca, a kto drugi, jako balast. Zostałem balastem, co uznałem za honor
i dar od losu. Lepiej, że on
miał zostać kierowcą, bo jednak trochę widział, to znaczy odróżniał, czy jest widno, czy ciemno. Ja natomiast
nic a nic.
Wsiedliśmy więc na rower
– on z przodu, ja z tyłu – i ruszyliśmy. Było fajnie. On kierował dosyć zgrabnie, mieliśmy fragment pod górkę, a
potem w dół, mijaliśmy domki, w których mieszkali nasi,
oraz inne – z nieznajomymi
wczasowiczami. Miło było
tylko przez jakiś czas. Nagle nasza zabawa się skończyła. Mój dzielny kierowca skończył jazdę na panience, która zamiast siedzieć w
domku lub na plaży, spacerowała bezgłośnie po tej samej ścieżce, którą my rozpoznawaliśmy. Czy przypad-
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jest zawsze okropny?
śmieszny?
kiem nie o to chodziło mojemu przyjacielowi?
Trudno się dziwić, że
dziewczyna najpierw wrzasnęła, a potem się wściekła.
Musiała sobie pomyśleć coś
dosadnego, gdy się połapała, że jeden niewidomy kierował rowerem, a drugi robił
za balast i nie mógł pomóc w
omijaniu przeszkód. Wjechaliśmy na Bogu ducha winną
dziewczynę. Nasze przednie koło wjechało między jej
kolana i nasza przygoda się
skończyła. Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie,
gdy zaraz potem zaczęła się
śmiać. Najpierw się wściekała i zapytała, co on wyrabia,
a potem parsknęła śmiechem
w rodzaju: „Ależ wy jesteście
durni!”. Przyjaciel się całkiem
obraził i zapomniał przeprosić. Zamiast tego oburzony powiedział: „Z jakiej racji
pani nie uważa na ścieżce i
wpada pod koła?”.
Mimo naszej kolizji, która mogła się źle skończyć,
pomysł jeżdżenia na tandemie się spodobał i jeździli na
nim następni śmiałkowie, tak
samo niewidomi jak my.

JAK NA ŚLUBIE
Nie wiem, ilu ludzi się zgromadziło dookoła nas i pomagało mojemu przyjacielowi. W
każdym razie był to niemały tłum. Wszyscy, którzy pomagali, nie wiedzieli, czy się
śmiać, czy raczej zachować
powagę.
„Lecieliśmy” z przyjacielem warszawską ulicą Świętokrzyską w stronę Nowego
Światu, by dostać się na Krakowskie Przedmieście. On po
lewej stronie, ja obok – po
prawej. Dalej na prawo były
budynki, a na lewo obok niego ulica. Chodnik był szeroki, wygodny, toteż aby iść prosto, równolegle do osi ulicy,
szliśmy blisko ścian domów
– może metr od nich. Gdy
niewidomi idą szeroką aleją, chodnikiem, ulicą lub polem, mają trudności w utrzymaniu kierunku. Mogą wte-

dy iść sinusoidalnie – raz w
lewo, raz w prawo – jak pijani. Dla widzących to niezrozumiałe, chyba że coś wypiją,
no albo zasłonią sobie oczy i
spróbują.
Szliśmy naprawdę szybko.
Obaj mieliśmy w rękach białe laski. Machaliśmy nimi jak
wycieraczkami szyb samochodowych nastawionymi na
największe obroty - w lewo,
w prawo, znowu w lewo itd.
Dla widzących przechodniów
ten widok był wyjątkowy. Oto
dwóch niewidomych facetów „leci” na „zbity łeb”. Owszem, mogli nas podziwiać
za sprawność ﬁzyczną, ale
też nasze zachowanie mogli
uznać za niespełna rozumu.
Nagle moja laska zawisła w powietrzu, a krok, który wykonywałem, nie skończył się na chodniku. Moja
stopa spadła jakoś niżej. Zorientowałem się, że leci za nią
całe ciało. Trwało to mgnienie oka, tak krótko, że miałem runąć, gdy udało mi się
jednak utrzymać równowagę
i stanąć na nogach. Byłem na
schodku poniżej. Zaraz potem wykonałem kolejny ruch,
taki zabezpieczający. Drugą
nogę ustawiłem na jeszcze
niższym schodku, by zatrzymać ciało, które chciało kontynuować ruch do przodu. Sapałem z przejęcia – ale mało
brakowało, bym się wywalił.
Mój przyjaciel znowu miał
więcej pecha. Pewnie działo się z nim mniej więcej to
samo, co ze mną, tyle, że ponownie był szybszy, mniej
uważnie parł do przodu. Nie
zatrzymał się na pierwszym
schodku, lecz gdy prawa noga
stanęła na szczycie schodków, kolano lewej uderzyło w
ograniczający je murek i wywalił się na niego. Ucałowałby ten murek, gdyby nie to, że
pomógł sobie rękami i nie położył się na brzuchu. Już powoli wstawał, gdy z jego kieszeni wypadało wszystko, co
tam było – moneta po monecie! Przypomniało mi to śluby, a raczej czas po nich, gdy
młodzi wychodzą z kościo-

ła, a za nimi goście, którzy
rzucają monety na kościelne schodki. Młodzi zbierają
i zbierają, a to wszystko podobno na szczęście. Mojemu
przyjacielowi wypadło mnóstwo pieniążków. Boże, jakiż
to był hałas! Wypadały szybko, ale spadały w dół jakby
stopniowo – brzdęk, brzdęk,
pyk, pyk – w sumie kilkaset dźwięków. Spadały gdzie
chciały, a potem toczyły się
niżej i niżej. Wiecie, jak mogło
to brzmieć i wyglądać?
Hałas zainteresował przechodniów, którzy rzucili się
najpierw, by sprawdzić, czy
nic nam się nie stało, a potem zaczęli zbierać te nieszczęsne monety. Przyjaciel
wstał, wyprostował się, coś
bąknął pod nosem i przyjmował kasę. Wyciągnął rękę,
otwierał i zamykał dłoń, a to,
co dostał, wkładał do kieszeni. Najpierw był obolały, bo takie uderzenia kolanem są bolesne, potem był zażenowany, wreszcie razem ze mną
się śmiał. Moim zdaniem było
z czego. Kto się nie śmieje z
takich przygód? Ci, którzy nie
rozumieją naszego inwalidztwa i sądzą, że to takie straszne. My uważamy, że to tylko
utrudnienie, a takie przygody traktujemy lekko. Przecież
widzący też się przewracają. Ileż to razy słyszę, jak ktoś
potknął się o własne nogi i leżał jak długi. A ile razy słyszę,
że widzący nabija sobie guza
na zakręcie korytarza, bo się
zamyślił. Potem, tak samo jak
ja, opowiadają o swojej idiotycznej przygodzie.

PRZEWODNIK
CZY PRZODOWNIK?
Podjechaliśmy samochodem przed sklep Wedla. Zaparkowaliśmy dosyć daleko
od niego, bo nie było lepszego
miejsca. Wysiadłem i przeszedłem kilkadziesiąt metrów w
stronę sklepu. Już z oddali słyszałem odgłosy kolejki, która
przed nim stała. Była tak głośna, że traﬁenie do niej nie
było trudne. Widzicie, jak to
jest. Teraz niewidomi nie wie-

dzą, gdzie są drzwi wejściowe
do sklepów, a wtedy wiedzieli. Kolejkowicze hałasowali i wskazywali drogę. Kolejka
była tak duża, że pomyślałem,
iż nie zdołam niczego kupić.
Owszem, brałem pod uwagę, że mnie wpuszczą bez kolejki, ale gdy był aż taki tłum,
realizacja tego prawa niewidomych była trudna. Stanąłem na lewo od drzwi, ze dwa
metry od ściany i milczałem.
Tłum się kłócił. W takich warunkach moje szanse były nikłe. Nabierałem już ochoty do
powrotu, ale jeszcze chwilkę
poczekałem. W końcu nigdy
nie wiadomo, co się wydarzy.
Miałem rację.
Kolejkowicze kłócili się z
jakimś facetem, który był nieco podpity. Uważał, że zabrali mu miejsce. Miał jakoby stać już niedaleko drzwi,
gdy go wyrzucili. Domagał się wpuszczenia do sklepu. Wpuszczali tam grupami po 10 osób. Gdy otworzyły
się drzwi, komitet kolejkowy
wpuścił następną dziesiątkę.
On chciał się wepchnąć, ale
siłą go zatrzymali. Awantura
rosła. Tym bardziej chciałem
się wycofać, gdy nagle on na
mnie spojrzał i się ucieszył:
„Cha, cha! Panowie, tu jest
niewidomy, a ja jestem jego
PRZODOWNIKIEM!”
Chyba sobie wyobrażacie,
jakim śmiechem wybuchnęła
kolejka. Była ogromna, może
na 150 osób i oni wszyscy
wpadli w trans i śmiali się do
rozpuku. Mnie też się chciało śmiać, ale nie wiedziałem,
czy wypada. Podpitego gościa ostatecznie wyrzucili, a
mnie siłą wepchnęli do sklepu. Och, jakie dobre były te
warszawskie przysmaki Wedla, a cukierki bajeczne i pierroty!
To stare historie sprzed lat.
Teraz prawie nie ma kolejek,
ale nadal jest śmiesznie. Życie
niewidomych jest wypełnione
takimi śmiesznostkami, które przeplatają się z przykrościami. O historiach z nowych
czasów opowiem w kolejnym
odcinku.
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Godomy
po naszymu
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od takim tytułem zorganizowano 11 maja w Termach Maltańskich „Środową
Kawę z Fregatą”. Na spotkanie
zaproszono Aleksandra Kubela z Towarzystwa Bambrów
Poznańskich.
Pierwsi Bambrzy zostali
sprowadzeni do Lubonia i Poznania w XVIII wieku. Mieli zaludnić zniszczone wojną północną ówczesne wsie (dzisiejsze dzielnice miasta): Dębiec,
Bonin, Winiary, Jeżyce, Górczyn,
Rataje i Wildę. Warunkiem zamieszkania w Polsce było zaświadczenie o wyznaniu rzymsko-katolickim. Rolnicy z Bambergu szybko doprowadzili
zniszczone tereny do rozwoju.
O ich losach oraz wpływie
na gospodarkę i kulturę można było usłyszeć na spotkaniu
zorganizowanym przez Szkołę Pływania Fregata Swimming.
Uczestnicy poznali ciekawe historie o Bambrach i części pięknego kobiecego stroju. Projekt
„Środowa Kawa z Fregatą” jest
adresowany do najstarszych
mieszkańców Poznania. awa

Chrzest
Polski
na karcie

C

hcąc uhonorować 1050-lecie Chrztu Polski Zarząd
Transportu Miejskiego w Poznaniu wydał unikatową kartę
PEKA. Upoważnia ona do korzystania z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski
oraz aglomeracji poznańskiej.
Kartę wyceniono na 27 złotych, z czego 12 złotych stanowi kaucja, a 15 złotych środki
do wykorzystania na przejazdy z tPortmonetki. Pomysłodawcy zadbali o efektowną oprawę
karty. Zdobi ją fotograﬁa pierwszych władców Polski w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej.
Karta stanowi nie tylko cenną pamiątkę dla kolekcjonerów,
ale jest również atrakcją dla turystów odwiedzających Poznań,
którzy okazjonalnie korzystają z
transportu miejskiego. Karty w
limitowanej edycji będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Nadal można także nabyć zwykłą kartę. awa
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EPILEPSJA JEST CHOROBĄ, ALE NIE PRZESZKODĄ

Nauka
przeciwko mitom
M
Monika
JJanc
PPOŁAJEWO

P

adaczka jest nadal schorzeniem wstydliwym i bardzo często ukrywanym przez
osoby, które na nią chorują. Powstało wokół niej wiele
mitów i niewłaściwych przekonań. Niestety, w niektórych
środowiskach do dziś uważana jest za chorobę nieuleczalną i powodującą niezdolność
do pełnienia określonych ról
społecznych.
Epileptyków nierzadko uważa się za chorych psychicznie i zagrażających otoczeniu. Takie stygmatyzujące podejście sprawia, że chorzy na
„epi” często rezygnują z podejmowania wysiłków mających
na celu ich rozwój osobisty, zawodowy, czy społeczny. Wycofują się, zamykają w swoim świecie i bywa, że tak właśnie przeżywają swoje życie.
Czy tak musi być? Nie, nie musi
– przykładem jestem ja. Żyję z
padaczką 25 lat.

PADACZKA –
RYS HISTORYCZNY
Padaczka to bardzo enigmatyczna choroba, opisywana
już na papirusach sprzed 5000
lat. Wspomina się o niej także
w Kodeksie Hamurabiego. Starożytni Egipcjanie uważali, że
zsyłana jest przez Boga i dlatego nazwali ją „świętą chorobą”.
Biblijni Żydzi z kolei twierdzili zupełnie odwrotnie, że pochodzi od mocy nieczystych.
Podobne stanowisko zajmowali w późniejszych wiekach
chrześcijanie, którzy uznawali padaczkę za działanie diabła, a osobę chorującą uważali za opętaną. Epileptycy byli
ekskomunikowani i wykreślani ze społeczeństwa. Św. Łukasz ewangelista pisał o „targaniu przez nieczystego ducha”, a Marcin Luter o chorobie
demonicznej.

Przez dwa tysiące lat uważano padaczkę za chorobę umysłową, rodzaj opętania przez
złe moce, czy wreszcie klątwę bogów. Leczono ją egzorcyzmami i czarami, mającymi
na celu wypędzenie złego ducha z ciała chorego. W średniowieczu dwóch inkwizytorów
Jacob Sprenger i Henrich Kraemer – dominikanie – przeprowadzili „polowanie” na osoby,
które były podejrzane o konszachty z siłami nieczystymi.
Wśród nich znalazło się wiele kobiet, u których dochodziło do ataków epileptycznych –
napady były zdaniem inkwizytorów jednym z głównych dowodów na konszachty z szatanem. Opisali to w dziele zatytułowanym „Malleus Maleﬁcarum” – „Młot na Czarownice”
– opublikowanym w 1487 roku.
Szacuje się, że w czasach działania inkwizycji zamordowano
nawet 200 tysięcy kobiet podejrzanych o czary i kontakt z
siłami nieczystymi.
Patronem epileptyków został w średniowieczu św. Walenty, lekarz i duchowny, który zmarł śmiercią męczeńską
w 268 roku. Jego relikwie według wierzeń leczyły chorobę
(dlatego padaczkę nazywano
także tańcem św. Walentego).
Rzesze chorych pielgrzymowały do świątyń pod jego wezwaniem – do włoskiej bazyliki w Terni, Ruﬀach we Francji, czy Poppel w Belgii. Dopiero w roku 400 n.e. Hipokrates
jako pierwszy odrzucił teorie o
nadprzyrodzonym pochodzeniu padaczki „Ludzie myślą,
że padaczka jest boską chorobą przede wszystkim dlatego,
że jej nie rozumieją. Ale jeśli
wszystko, czego nie rozumieją, nazywaliby boskim, nie byłoby końca boskim przedmiotom”. Na podstawie licznych
obserwacji i dostępnych wówczas badań stwierdził, że jest
ona chorobą mózgu, którą należy leczyć dietą i lekami. Jeszcze w latach 60 i 70 zeszłego
wieku w Afryce i Azji uważano
padaczkę za chorobę wywołaną przez złe duchy wnikające
do mózgu chorego.

Do dziś w wielu krajach rozprzestrzeniona jest teoria o jej
dziedziczności i zakaźności. Z
tychże powodów nierzadko w
różnych kulturach nadal epileptyków wypędza się z domów albo izoluje w zamkniętych pomieszczeniach. Historia padaczki pokazuje nam, że
nie jest to „święta choroba”, że
ataki nie są wywoływane przez
szatana i nie leczy się ich wodą
święconą, krwią jeża, czy moczem ludzkim. Ogromne osiągnięcia epileptologii uzmysławiają nam, jak długą drogę przemierzyliśmy od czasów
zabobonów, guseł i przesądów. Dzięki postępowi naukowo-technologicznemu lekarze
potraﬁą ją dokładniej zdiagnozować i w większości przypadków ustalić optymalne leczenie dla danej osoby.
Niestety nadal także w krajach europejskich wielu ludzi
wciąż wierzy, że padaczka to
choroba psychiczna, a człowiek na nią chory jest niebezpieczny dla innych. Jest to podejście bardzo krzywdzące,
stygmatyzujące i jednocześnie
stawiające epileptyka na straconej pozycji. Takie poglądy
nieobce są też w Polsce, gdzie
w niejednej rodzinie osoba z
padaczką jest dyskryminowana – nie tylko psychicznie, ale
i bywa, że ﬁzycznie. Tragicznie wygląda sytuacja epileptyków na wsi, gdzie wiedza o tej
chorobie jest niewielka, a wystąpienie ataków ciągle budzi
sensację. W miastach mimo
wszystko jest nieco większa
świadomość, co przekłada się
na nieco lepszą sytuację osób
z padaczką – chociaż też niełatwą.
Materiały źródłowe:
„Padaczka” tom 1 red. Andrzej
Szczudlik, Joanna Jędrzejczak,
Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska, wyd. medyczne „Termedia”
Poznań 2012 rok.
Sprenger Jacob, Kraemer Henrich „Młot na czarownice”. XXL
Wyd. Książki Niezwykłej, Wrocław 2008 rok.
www.padaczka.net
www.tacyjakja.pl/zycie-zpadaczka
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racamy do zagadnienia zintegrowanego budownictwa senioralnego (artykuł na ten temat publikowaliśmy w wydaniu kwietniowym „Filantropa Naszych
Czasów” na str. 9). Sprawa
jest niezwykle istotna i wymaga pilnej interwencji, gdyż
program budowy mieszkań
komunalnych dla ludzi młodych oraz rodzin wielodzietnych nie bierze pod uwagę
osób starszych.

Budownictwo
dla seniorów

O zintegrowanym budownictwie rozmawiano 9 maja
w Urzędzie Miasta Poznania
podczas posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych. Tego samego dnia, po
południu, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz
Komisji Rodziny Rady Miasta,
na którym również omawiano
temat mieszkalnictwa dla seniorów.

Obiecująco wygląda pomysł Zarządu Komunalnych
Zasobów Lokalowych w Poznaniu dotyczący zagospodarowania terenu na mieszkania dla seniorów obejmującego między innymi ulice: Biskupińską, Hulewiczów, Nadolnik, Opolską, Bolka i Hlonda. Budowa mieszkań na tym
terenie będzie istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia starszych poznaniaków. Realizacja tych planów, jak informuje na swojej stronie internetowej Miejska Rada Seniorów, jest uzależniona od wsparcia kredytowego ze strony Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, a ponadto od możliwości budżetu Miasta. Koszt inwestycji
wyniesie 122,5 milionów złotych.

Kilka miesięcy temu czytałam w Internecie materiał dotyczący polityki mieszkaniowej dla seniorów w Szwecji
– kraju, jak wiemy, doskonale
rozwiniętym pod względem
zapewnienia opieki osobom
z
niepełnosprawnościami,
chorym przewlekle i w podeszłym wieku. Jest tam wysoki
procent ludzi powyżej 80 roku
życia. Państwo odpowiada na
ich potrzeby, zapewniając
świadczenia na cele opiekuńcze. Na godnym naśladowania poziomie jest opieka domowa. Liczba godzin i jej zakres są ustalane na podstawie
diagnozy środowiskowej, od
której przysługuje odwołanie.
Co istotne – w Szwecji funkcjonują tak zwane domy krótkiego pobytu, centra dzienne w miejscu zamieszkania,
grupy nieformalne dla opiekunów, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej oraz organizacje, do których obywatele mogą zwracać się o
wsparcie w kwestii sprawowania opieki nad osobą starszą. W Polsce tego typu rozwiązań brakuje.
Doniosłe znaczenie ma
każda inicjatywa zmierzająca w kierunku poprawy jakości życia seniorów, każdy głos
w dyskusji pozwalający wyraźniej dostrzec ten problem.
Dzięki takim działaniom społeczeństwo będzie w stanie
się ożywić i nadać głębszy
wymiar sprawie, obok której wciąż obojętnie przechodzi wielu parlamentarzystów,
posłów, samorządowców. Te

właśnie inicjatywy i głosy wyłania Miejska Rada Seniorów.

Analizując sprawę mieszkalnictwa i budownictwa dla
seniorów trzeba postawić pytanie: ilu seniorów ma do
dyspozycji lokal mieszkalny
utrzymany w dobrym stanie,
z ciepłą wodą, ogrzewaniem
centralnym, prądem i gazem?
A ilu jest bez dachu nad głową lub tułających się po ogrodach działkowych, opuszczonych altanach czy strychach?
Tę
kwestię
dostrzegają przedstawiciele Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Poznaniu zaznaczając, że osoby starsze i z niepełnosprawnościami są wyrzucane z mieszkań przez tak
zwanych „czyścicieli kamienic” albo eksmitowane z powodu zadłużenia czynszowego. Traﬁają wówczas na działki. To kłopotliwy problem, bo
ogrody działkowe, jak wynika z ustawowego założenia,
mają służyć celom wypoczynkowym i rekreacyjnym, a nie
zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych. Do tak problematycznych sytuacji nie dochodziłoby, gdyby państwo
odpowiednio zabezpieczyło
potrzeby społeczne obywateli, w szczególności tych, którzy z racji choroby, niepełno-

sprawności lub wieku nie są
w stanie podjąć pracy zarobkowej, w związku z czym nie
stać ich na kupno bądź wynajem mieszkań.
Miejska Rada Seniorów wypracowała pisemne stanowisko w sprawie mieszkalnictwa i budownictwa dla seniorów z Poznania. Zdaniem reprezentantów MRS niezbędne jest opracowanie założeń
długofalowej polityki senioralnej na najbliższe 5 lat. Konieczna jest ponadto budowa
nowych mieszkań i osiedli z
odpowiednią infrastrukturą
i usługami, wydzielenie 10%
zasobu lokali i przystosowania ich do potrzeb osób starszych, a w założeniach długofalowej polityki senioralnej,
uwzględnienie pilnej budowy
ośrodków dla chorujących terminalnie (na około 100 miejsc)
i nowych, mniej licznych, domów pomocy społecznej (dla
łącznie około 300 osób). W
części wyjaśniającej znalazł
się zapis dotyczący lokalnej
senioralnej strategii mieszkaniowej, która winna być kluczowym narzędziem określającym, w jaki sposób rozwiązywać kwestie mieszkaniowe. W dokumencie zwrócono również uwagę na większe
angażowanie seniorów w podejmowanie decyzji odnośnie
adaptacji obecnych zasobów
mieszkaniowych oraz na budowę publiczną obiektów senioralnych dla kolektywnego
zamieszkiwania. Do stanowiska MRS pozytywnie odniosła
się Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, która 16 maja
jednogłośnie zaakceptowała
je i przekazała do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Polityki Przestrzennej celem zapoznania się z postawionymi postulatami.
Zdaniem dr Zdzisława
Szkutnika, przewodniczącego
MRS, tańsze jest zapewnienie
seniorowi lokalu mieszkalnego niż utrzymanie go w domu
pomocy społecznej. Dlatego
trzeba o tym mówić i próbować znaleźć źródła sﬁnansowania budowy mieszkań dla
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osób starszych. Póki człowiek
jest samodzielny, powinien
mieć możliwość życia w godnych warunkach.
Działacze MRS w dyskusji
z Komisją Polityki Społecznej
i Zdrowia zaznaczyli ponadto, że istotne jest, aby działania długofalowe na rzecz ludzi
starszych zostały uwzględnione w strategii rozwoju miasta
Poznania do 2030 roku.
Za koniecznością wdrażania zintegrowanego budownictwa senioralnego przemawia fakt starzenia się społeczeństwa. Dane wskazują, że
do roku 2060 liczba osób starszych zwiększy się z 5,5 miliona do 11 milionów. Realizacja
pomysłu ZKZL oznaczałaby
przełom w sprawie budownictwa dla seniorów, bo mieszkań dostosowanych do ich
potrzeb w Poznaniu nie buduje się od 2010 roku. Wzrasta
liczba osób starszych narażonych na ubóstwo. Tylko znikomy odsetek polskich seniorów
może pozwolić sobie na kupno mieszkania w nowoczesnym budownictwie. Dlatego
niezbędne jest uwzględnienie
w polityce mieszkaniowej takiego rozwiązania, które pozwoli zaspokoić potrzeby lokalowe przede wszystkim tej
najuboższej grupie.
Dzisiejsi 35 i 45-latkowie za kilkanaście lat zakończą aktywność zawodową i
będą wymagać długofalowego
wsparcia. Że przy wypracowywaniu rozwiązań mieszkaniowych dla seniorów warto myśleć przyszłościowo, wskazuje wzrost liczby zachorowań
na nowotwory i choroby cywilizacyjne. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak znaczącą
trudnością jest zapewnienie
osobie starszej całodobowej
opieki. Zatem przed polityką
mieszkaniową z jednej strony
stoi wyzwanie związane z budową mieszkań dla osób starszych, z drugiej – tworzenie
komfortowych warunków bytowych seniorom, którzy utracili sprawność i wymagają całodobowej opieki.

KAROLINA KASPRZAK
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Z INICJATYW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Na poprawę
warunków życia
P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest
instytucją otwartą na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami
oraz innych grup zagrożonych
społecznym wykluczeniem. 27
kwietnia w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego, na 16 sesji Rady Powiatu, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki oraz z organizacji rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015.
Poznański PCPR został powołany na mocy uchwały nr
4/21/99 Rady Powiatu z dnia
22 stycznia 1999 roku w celu
wykonywania zadań Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.
Od początku działalności PCPR
wdrażał rozwiązania oraz realizował przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia osób i rodzin w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz

dotkniętych problemami społecznymi.
W strukturach Centrum funkcjonuje między innymi dział
do spraw pomocy instytucjonalnej i świadczeń, zespół do
spraw pieczy zastępczej, dział
do spraw osób niepełnosprawnych. W pierwszym, wyżej wymienionym dziale załatwiane są sprawy dotyczące pomocy oraz wsparcia ﬁnansowego
dla rodzin zastępczych, a także dla usamodzielniających się
wychowanków tych rodzin. W
2015 roku dział do spraw pomocy instytucjonalnej i świadczeń
wydał decyzje co do świadczeń
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, doﬁnansowań do
remontu mieszkania, niezbędnych wydatków związanych
z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, doﬁnansowań na kontynuację nauki i innych.

ak poinformował prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego
PKPS w Kórniku Bogdan Wesołek, coraz mniej osób chce korzystać z wycieczek, gdyż seniorzy odczuwają dotkliwie
trudności ﬁnansowe.
Mimo to jak co roku w czerwcu wyjedzie do Rewala około 50
osób. Natomiast we wrześniu
mniejsza grupa uda się do Kudowy Zdroju. Na jesień zaplanowano też jednodniowe wycieczki do sanktuariów w Licheniu i
na Jasnej Górze w Gostyniu. Co
tydzień w środy w „Gazowni” w
Kórniku w godzinach od 15 do 18
odbywają się spotkania w Klubie Seniorów. Władze Kórnika
ze środków wspierania organizacji pozarządowych przyznały
pieniądze na działalność PKPS.
Fundusze te zostaną przezna-
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Pomoc fachowca

Seniorom
z pomocą
J

Formą działalności zasługującą na uznanie jest wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych. Konsultacje u specjalistów są nieocenione w sytuacji kłopotów opiekuńczo-wychowawczych. W 2015 roku psychologowie PCPR udzielili ponad
400 porad. Skorzystało z nich 56
rodzin zastępczych.
Organizacja rodzinnej pieczy
zastępczej jest prowadzona na
mocy zarządzenia nr 91/2011
Starosty Poznańskiego z dnia 26
października 2011 roku. W roku
2015 opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej było
objętych 109 rodzin. Tu wsparcie polegało między innymi na
doradztwie w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych
i zapewnienia pomocy w nauce
dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
PCPR w minionym roku prowadził ponadto na spotkaniach
integracyjnych działania pro-

mujące rodzicielstwo zastępcze.
Dzięki nim powiatowa społeczność dowiedziała się o rosnącej potrzebie wspierania dzieci,
które z różnych przyczyn utraciły oparcie w biologicznych rodzicach.
Dział do spraw osób niepełnosprawnych realizuje zadania
wynikające z ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 1997 nr 123 poz. 776).
Za pośrednictwem tego działu
osoby z niepełnosprawnościami
i ich opiekunowie mogą dowiedzieć się, jak uzyskać doﬁnansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. W minionym roku, jak poinformowała Bijaczewska, o doﬁnansowanie do turnusu ubiegały się 1042 osoby, w tym 337
opiekunów. Pieniądze na ten cel
wypłacono 278 osobom, w tym
135 opiekunom. Kwota doﬁnansowania wynosiła łącznie 261
tysięcy 439 złotych.
Centrum jest usytuowane
w budynku pozbawionym barier architektonicznych, przy
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
Czytelnicy „Filantropa Naszych
Czasów” z terenu powiatu poznańskiego
zainteresowani
uzyskaniem pomocy ze strony
tej instytucji mogą kontaktować
się telefonicznie: (61) 8 410 710
lub mejlowo: pcpr@powiat.poznan.pl

S

czone m. in. na spotkania integracyjne w Łomnicy i w Kórniku.
Od lat kórnicki PKPS zajmuje
się dystrybucją żywności zakupionej ze środków Unii Europejskiej. W tym roku, w związku ze
zmianą rządu, nastąpiły opóźnienia z przekazaniem produktów. Bogdan Wesołek zapewnia, że wydawanie żywności będzie trwało od sierpnia do grudnia. Kontynuowane będzie przesyłanie bezglutenowej żywności
dziecku pochodzenia polskiego z Ukrainy. PKPS pomaga rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.
Seniorów satysfakcjonuje, że
w Kórniku powstał punkt zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (nie związany z działalnością PKPS).

ROBERT WRZESIŃSKI

towarzyszenie
Wzajemnej Pomocy „Flandria” proponuje konsultacje psychologiczne dla osób starszych szukających wsparcia. Zajęcia
psycholog Adrianny Wojciewskiej odbywają się w każdy
poniedziałek, w godzinach od
15 do 17 przy ulicy Święty Marcin 58/64 w Poznaniu.
Dręczy nas obniżony nastrój,

nie potraﬁmy ułożyć sobie relacji z bliskimi i współpracownikami. Przeżywamy utratę pracy, śmierć bliskiej osoby, przejście na emeryturę. Warto wówczas skorzystać z pomocy psychologa. To szansa, aby odzyskać wpływ na poprawę jakości
życia. Dlatego radzimy zamówić konsultację pod telefonem
664-999-886. awa

Praca czeka
Zakład Pracy Chronionej
Umbrella Sp.z o.o. szuka kandydatów (osoby niepełnosprawne) do ochrony obiektów
sklepowych w Poznaniu. Praca
w pozycji stojącej. Kontakt:
Diana Dubowska telefon 663
193 211.

*

Impuls Security Polska za-

trudni pracowników ochrony
z I i II grupą niepełnosprawności do pracy w Poznaniu, Komornikach, Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym, Wysogotowie,
Brzostku i okolicach. Wymagana niekaralność.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod telefonem 531-533-200.
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ajtrudniejsza do zaakceptowania jest niepełnosprawność
niewidoczna
– mówiła dr Agnieszka Kossowska, autorka książki o
niepełnosprawności dla dzieci pod tytułem „Duże sprawy
w małych głowach” i bloga
„Dzielny Franek” podczas wystąpienia na ogólnopolskiej
konferencji naukowej pod nazwą „Nie ma kaleki – jest pacjent. Apteki bez barier architektonicznych i społecznych”.
Konferencję zorganizowała 7
maja organizacja zrzeszająca studentów farmacji „Młoda Farmacja Poznań”, platforma edukacyjna migaj.eu oraz
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego
GEST.
W Collegium Anatomicum
Uniwersytetu
Medycznego
przy ul. Śniadeckiego w Poznaniu tego dnia padło wiele
cennych spostrzeżeń dotyczących codziennego życia osób
z niepełnosprawnościami i
ich funkcjonowania w świecie
społecznym. Dr Kossowska w
poruszającej prezentacji opowiedziała o pozytywnych i negatywnych reakcjach społeczeństwa na ograniczenia wynikające z niepełnej sprawności:
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Jak założyć
aptekę bez barier
Ileż to razy słyszeliśmy na ulicy: zobacz, idzie kaleka! Patrz,
jaki dziwny chłopiec! I podobne określenia. Zmienia się podejście do niepełnosprawności, jednak z dyskryminacją
ciągle się stykamy. Prelegentka wie, że jedno wystąpienie
nie wpłynie na sposób myślenia ludzi o osobach z niepełnosprawnością, ale każda tego
typu inicjatywa jest niezbędna dla kształtowania pozytywnych postaw społecznych.

– Kiedy dorastałam, niepełnosprawność była tematem
tabu, czymś wstydliwym, gorszym. Obok szkoły, do której chodziłam, znajdowała się
szkoła specjalna nr 15. Dzieci
zza płotu szydziły z niepełnosprawnych rówieśników, przezywały ich, opluwały. Najgorsza obelga jaką można było
wówczas usłyszeć brzmiała: „Ty piętnachowcu!”. Ze słowem „piętnachowiec” niepełnosprawność kojarzyła mi się
później przez dłuższy czas.
Gdy na świat przyszedł Franek i okazało się, że ma złożoną niepełnosprawność, lekarz
zapytał mnie: czy pani wie, co
urodziła? Mówił o moim dziecku jak o rzeczy, a przecież to
człowiek!

Maciej Niepogodziński, specjalista do spraw komunikacji
z osobami z niepełnosprawnością, prezes Fundacji „Zero barier” zabrał głos w kwestii dostosowań dla ludzi z dysfunkcjami narządu ruchu. Schodołazy, podjazdy, windy – rozwiązań architektonicznych jest
dosyć dużo. Żeby farmaceuci, przedsiębiorcy i całe społeczeństwo mogło wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób z
niepełnosprawnościami, niezbędna jest dokładna informacja – co, gdzie i w jaki sposób
zamontować, aby ułatwić samodzielne poruszanie się ludziom z dysfunkcjami ruchowymi. Bywają sytuacje, że tego
typu inwestycje nie są konsultowane ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnością,
co wpływa na straty ﬁnansowe, bo ze źle zaprojektowanych udogodnień nikt nie korzysta. Z drugiej strony problemem jest również deﬁcyt wiadomości (głównie w Internecie) dotyczących dostępności
aptek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz danych ich lokalizacji.

Zwróciła uwagę, że edukacja ku inności jest bardzo
marginalizowana. W przedszkolach i szkołach nadal
zbyt rzadko podejmuje się temat niepełnosprawności. Skutek jest taki, że młodym osobom brakuje wiedzy. A niewiedza jest źródłem strachu i lęku.
Kiedy znajomy mówi nam o
swojej wadzie serca, jesteśmy
zaskoczeni. Wózek inwalidzki, biała laska czy buty ortopedyczne – identyﬁkatory niepełnosprawności – nie zawsze
pomagają ją zaakceptować.

Cieszy fakt, że wśród słuchaczy znaleźli się studenci
kierunków farmaceutycznych,
którzy w przyszłości będą mieli kontakt z ludźmi przewlekle chorymi. Niepokoi brak
uczestnictwa osób z niepełnosprawnością ruchową, którzy wśród klientów aptek stanowią przecież sporą grupę i
na ten temat mają dużo do powiedzenia. Ich głosu brakowało. Byli natomiast głuchoniewidomi i niesłyszący – organizatorzy zapewnili tłumaczenie
konferencji na język migowy.

O opakowaniach dla osób z
problemami wzrokowymi mówiła dr Edyta Lisek-Lubaś, wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego
Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli, wykładowca Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania na kierunku projektowanie graﬁczne. Ludzie z dysfunkcjami słuchu, jej zdaniem,
mają duży problem ze zrozumieniem treści umieszczanej
na ulotkach medykamentów.
W przypadku pacjentów z niepełnosprawnościami pomocne okazują się informacje zamieszczone w formie piktogramów, czyli symboli obrazkowych. Niestety, ﬁrmy farmaceutyczne rzadko kiedy myślą
o wprowadzeniu tego typu ułatwień. Większość preparatów
ich nie posiada, a brajlowski
opis na opakowaniu leku często bezmyślnie zaklejany jest
metką z ceną.
Wymóg
dostosowywania
aptek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
określa artykuł 97 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 o prawie farmaceutycznym. Popularyzacja likwidacji barier architektonicznych w aptekach
nie jest sprawą nową. To właśnie miał na celu realizowany w 2001 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ogólnopolski program „Apteka
bez barier”, połączony z konkursem na najlepiej przystosowaną aptekę. Coraz więcej farmaceutów przekonuje się, że
warto tworzyć w pełni dostępny i przyjazny punkt nabywania leków, ale wielu wciąż nie
ma dostatecznej wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Inną, równie istotną jak dostępność kwestią jest komunikacja aptekarzy z osobami z niepełnosprawnością,
szczególnie głuchoniewidomymi. Brak znajomości alternatywnych form porozumiewania się uniemożliwia przekazywanie tak ważnych danych jak informacja o składzie leku, przeciwwskazaniach do jego przyjmowania
czy skutkach ubocznych. Tyl-

ko nieliczni farmaceuci potraﬁą posługiwać się podstawowymi zwrotami języka migowego czy alfabetem Lorma.
O tym jak istotna jest rola tłumacza-przewodnika w kontakcie osoby głuchoniewidomej z farmaceutą oraz o barierach w komunikowaniu się
mówił Jacek Kowalski, koordynator wolontariatu, tłumacz-przewodnik Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Można założyć,
że skoro lekarz wypisuje osobie z niepełnosprawnością receptę wraz z notatką dotyczącą dawek środków, rola farmaceuty powinna ograniczać
się do wydania leku. To błędne rozumowanie. Zadaniem
farmaceuty jest sprawdzenie,
czy dawka została wpisana
poprawnie, aby nie doszło do
narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.
Aptekarz ma ponadto obowiązek udzielenia na prośbę chorego wszelkich informacji dotyczących składu leku, działania, ceny itd.
Na konieczność dostosowywania aptek do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami składa się częstotliwość korzystania z nich przez tę grupę i starzenie się społeczeństwa. Bardzo liczną grupę klientów aptek, prócz osób z różnego typu
dysfunkcjami, stanowią osoby starsze po 70, 80 i 90 roku
życia. Innego rodzaju dostosowań aptek będą oczekiwały osoby młode poruszające się
na wózkach inwalidzkich, innego seniorzy. Dlatego prócz
montażu schodołazu, windy
czy podjazdu warto pomyśleć
o przyjaznym wnętrzu, zatrudnieniu życzliwej i fachowej obsługi oraz wszelkiego typu detalach, jak na przykład stworzenie kącika do pomiaru ciśnienia, wygodnych krzesłach
do odpoczynku, stolikach ze
szklankami i dzbankiem z
wodą. Tak przygotowana apteka bez wątpienia szybko zyska
uznanie wśród ludzi chorych,
starszych i z niepełnosprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK
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Z INICJATYW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na rzecz rehabilitacji
i integracji społecznej
E

waluacja
Powiatowego Programu Działań na
rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 oraz
informacje
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu o działalności i inicjatywach realizowanych na
rzecz osób z niepełnosprawnościami były tematem kolejnego spotkania Powiatowej
Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych 25
kwietnia.
Członkowie Rady opiniowali projekt dotyczący doﬁnansowania ze środków PFRON do
zakupu samochodu do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Powiat
Poznański przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego samorządy gminne i powiatowe
mogły składać w terminie 29
lutego – 25 kwietnia wnioski
o wsparcie ﬁnansowe na wyżej wymieniony cel do właściwych oddziałów PFRON. Po-

U

możliwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do kultury było tematem dyskusji z Jędrzejem Solarskim, wiceprezydentem Poznania oraz Justyną Makowską,
dyrektorem Wydziału Kultury
Urzędu Miasta. Rozmowa odbyła się podczas kolejnego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania
do spraw Osób Niepełnosprawnych 5 maja w Sali Białej UM.
– Osoby z niepełnosprawnością są w Poznaniu ważną grupą
społeczną, której praw nie należy pomijać. Powinniśmy starać
się robić wszystko, żeby życie ludzi z dysfunkcjami było łatwiejsze. Nie zawsze musimy dokonywać wielkich zmian. Czasem
wystarczy mały ruch, aby uprościć życie. Likwidacja barier architektonicznych jest istotna,
jednak przede wszystkim trzeba starać się myśleć o czynnym
uczestnictwie osób z niepełnosprawnościami w różnego typu
inicjatywach kulturalnych – po-

wiat Poznański złożył do Wielkopolskiego Oddziału PFRON
wnioski 4 placówek terapeutycznych: WTZ „Promyk” w Konarzewie, WTZ w Owińskach,
WTZ w Swarzędzu i WTZ w
Luboniu. Udział w programie,
jak poinformowała Elżbieta Mazur, kierownik Działu do
spraw Osób Niepełnosprawnych PCPR, daje każdej placówce możliwość uzyskania
doﬁnansowania do 65% wartości zakupu pojazdu przy wymaganym 35% wkładzie własnym.
W spotkaniu uczestniczył
również Zygmunt Jeżewski,
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Tonder,
Pełnomocnik Starosty Poznańskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor PCPR i Teresa Gromadzińska, dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Starostwa Powiatowego.
Elżbieta Mazur przedstawiła
ewaluację Powiatowego Pro-

gramu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, w który włączyły się różne jednostki Powiatu Poznańskiego, między innymi Powiatowy Urząd
Pracy, Powiatowy Zespół do
spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób
Niepełnosprawnych, Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia,
Wydział Promocji i Aktywności
Społecznej, Wydział Edukacji,
a ponadto organizacje pozarządowe prowadzące placówki rehabilitacyjno-terapeutyczne na terenie powiatu.
Działania realizowane przez
te podmioty były ukierunkowane na wzmacnianie zaangażowania osób z niepełnosprawnością w różne dziedziny życia zawodowego i społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dla
przykładu: Powiatowy Urząd
Pracy w ramach Powiatowego Programu Działań realizował inicjatywy mające na celu
aktywizację zawodową oraz

promocję zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami, czyli udzielał porad i fachowego
wsparcia w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, organizował szkolenia
przygotowujące osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia pracy oraz umożliwiał nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, między innymi w
celu podjęcia stażu zawodowego. Powiatowa Społeczna
Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych realizowała z kolei działania dotyczące inicjowania przedsięwzięć na rzecz
rehabilitacji i integracji społecznej osób z ograniczeniami
sprawności.
W trakcie dyskusji na temat
działań na rzecz osób z niepełnosprawnością wyłoniono potrzebę tworzenia placówek jak
środowiskowe domy samopomocy, gdyż większość uczestników WTZ, z uwagi na złożoną niepełnosprawność, nie
jest w stanie podjąć zatrudnienia (przypomnijmy, że celem
uczestnictwa w WTZ jest właśnie przygotowanie do podjęcia pracy) i wymaga systematycznej pomocy w codziennym
funkcjonowaniu. Za tworzeniem ŚDS przemawia też fakt
starzenia się społeczeństwa,
co wiąże się z koniecznością
uwzględniania potrzeb tej grupy w różnego typu programach
i strategiach działań pomocowych.

KAROLINA KASPRZAK

Pełnoprawni
w życiu kulturalnym
wiedział wiceprezydent i zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, chętnie spotka się w swoim
gabinecie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych.
Co zatem zrobić i w jaki sposób podnieść frekwencję podczas zgromadzeń publicznych
jak koncerty, spektakle teatralne, widowiska plenerowe i inne?
Kluczową rolę odgrywa świadomość i wiedza na temat zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Człowiek
z dysfunkcją narządu ruchu nie
wejdzie po stromych schodach,
a niewidomy i głuchoniewidomy
zgubi się w nowym miejscu, jeśli zabraknie obok niego życzliwego przewodnika. Osobę z au-

tyzmem z kolei może wystraszyć tłum i zbyt jaskrawe kolory ścian.
Marcin Halicki, przewodniczący KDO zwrócił uwagę na
wciąż niewystarczające przestrzeganie standardów dostępności przez organizacje pozarządowe realizujące inicjatywy
kulturalne w ramach otwartych
konkursów ofert. Dyrektor Makowska poinformowała, że instytucje kultury starają się dostosowywać swoją infrastrukturę, ale gorzej ma się sprawa w odniesieniu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie dotyczącym współpracy z NGO brakuje
zapisu o konieczności dostoso-

wywania wydarzeń do potrzeb
różnych grup, w tym do potrzeb
osób z ograniczeniami sprawności.
Przykładem przedsięwzięcia
w pełni uwzględniającego potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest Teatr Nowy w Poznaniu i działania nieżyjącego już aktora tego
Teatru Wojciecha Deneki. Na deskach Teatru po dzień dzisiejszy co pewien czas występują artyści z niepełnosprawnością – podopieczni Stowarzyszenia „Na Tak”. Ich talent, zaangażowanie i profesjonalizm pokazują, że warto tworzyć otoczenie przyjazne każdemu.

KAROLINA KASPRZAK
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W

nowo otwartym Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Luboniu z zapałem rozpoczęliśmy działania zmierzające do maksymalnego
usamodzielniania dorosłych
osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Obejmują one
różne sfery życia uczestników. Odnosimy sukcesy zauważane przez rodziców
i opiekunów. Wśród sporej
liczby aktywności usamodzielniających trening komunikacyjny stał się dla nas
sporym wyzwaniem.
Nasz regulamin określa zasady dowozu uczestników i
zakłada prowadzenie treningu komunikacyjnego. Ponadto
Rada Programowa kwaliﬁkuje
uczestników, którzy z różnych
powodów muszą korzystać z
transportu opłacanego przez
WTZ. Zapewniamy więc dowóz tym, którzy tego bezwzględnie wymagają. Obecnie możemy jedynie skorzystać z przewoźnika zewnętrznego, bo nie posiadamy własnego transportu. Uczestnicy
Warsztatu mieszkają w odległych od placówki miejscach
Lubonia. W chwili otwarcia
Warsztatu troje uczestników
posiadało umiejętność samodzielnego poruszania się po
Luboniu. Z czasem dołączyły do nich jeszcze dwie osoby. Rodzice jednej uczestniczki zadeklarowali dowóz we
własnym zakresie. Dlatego
zmuszeni byliśmy korzystać
z dwóch busów celem dowiezienia wszystkich na miejsce.
Koszty związane z zapewnieniem transportu okazały
się wysokie, blokując środki,
które można by wykorzystać
na terapię oraz wyposażenie
pracowni.

Samodzielnie
z domu do WTZ
śmy spośród nich osoby, które po intensywnej nauce mogłyby samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej
dojeżdżając do WTZ. Trójka
uczestników rozpoczęła miesięczny, zindywidualizowany
trening komunikacyjny z terapeutą.
Z rodziną uczestnika ustalaliśmy datę rozpoczęcia treningu, omawialiśmy ewentualne trudności związane z
treningiem, sposoby nagradzania i wspierania uczestnika, odpowiadaliśmy na pytania związane z treningiem.
Dzięki uprzejmości burmistrza Lubonia Małgorzaty Machalskiej uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie trasy autobusu, aby zarówno uczestnicy WTZ i seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” mogli bezpiecznie dojechać do
miejsca swojego pobytu, pracy, terapii, rehabilitacji i odpoczynku.

W autobusie.
wania numeru autobusu, korzystania z telefonu komórkowego.
Psycholog prowadził terapię w związku z problemami
natury emocjonalnej, wywołanymi obawą przed nowymi zadaniami, co z kolei powodowało konﬂikty w grupie.
Praca nad emocjami uczestników okazała się szczególnie ważna dla realizacji
przedsięwzięcia.

Zajęcia rozpoczęliśmy od
multimedialnego
szkolenia
na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze, które
prowadził sierżant z Komisariatu Policji w Luboniu. Rozpoznaliśmy jakie są możliwości poszczególnych uczestników i ich gotowość do podjęcia nauki nowych umiejętności. Uczyliśmy m.in. adresu
miejsca zamieszkania i WTZ,
nazw przystanków początkowego i końcowego, rozpozna-

Nabywanie
umiejętności
praktycznych rozpoczęliśmy
od wspomaganych przez terapeutę przejazdów autobusu z domu do WTZ i odwrotnie. Prowadziliśmy też naukę
samodzielnej jazdy, bez kolegów i terapeuty. Ćwiczyliśmy
też umiejętność pokonywania
trasy dom – WTZ piechotą.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Po upływie kilku miesięcy,
podczas których lepiej poznaliśmy uczestników, wybrali-
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Na przystanku.

Dzięki opanowaniu samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej zwiększyła się wiara uczestników we
własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i dumy
z własnych osiągnięć. Osiągnięte efekty stały się powodem do radości rodzin uczestników. Po treningu komunikacyjnym można korzystać z
jednego zamiast dwóch busów dowożących uczestników.
W ten sposób Warsztat zaoszczędził środki na inne,
wspomniane już cele. Jest to
niewątpliwy, wspólny suk-

ces dzielnych uczestników i
terapeutów. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że dla wielu uczestników korzystanie
z autobusu jako głównego
środka transportu wciąż nie
będzie możliwe ze względu
na dysfunkcje narządu ruchu
i stopień niepełnosprawności
intelektualnej. Osobom tym
nadal będzie trudno pokonać
bariery komunikacyjne. Natomiast dla Warsztatu koszty transportu nadal pozostaną znaczną składową preliminarza rocznego wydatkowania środków.
W związku z tym cieszy
fakt, że wiosną 2016 PFRON
ogłosił konkurs: „Program wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze likwidowania barier transportowych. Złożyliśmy projekt mający na celu pozyskanie środka transportu. (Piszemy o tym szerzej na sąsiedniej stronie w artykule „Na
rzecz rehabilitacji i integracji
społecznej”, red.). Liczymy, że
dzięki własnemu busowi osoby z niepełnosprawnościami
będą mogły skuteczniej korzystać z Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Tym bardziej, że
WTZ „Wspólna Droga” planuje poszerzenie grona uczestników.

BEATA DEPCZYŃSKA
KAROLINA UMERLE
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FOT. AURELIA PAWLAK

Z Francji po naukę

Helene (z lewej)
i Bolesława Retecka.

H

elene przyjechała do Polski
na dziesięć miesięcy z europejskiej organizacji wolontariackiej, by zobaczyć jak żyją
między innymi osoby starsze i
z niepełnosprawnością. Pochodzi z niewielkiego francuskiego
miasta położonego niedaleko
holenderskiej granicy. 12 maja
przybliżała Francję podopiecznym Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Poznaniu.
Ma 21 lat i szuka swojej drogi
życiowej. Zajmuje się wolontariatem, jeżdżąc do różnych krajów europejskich. Zamierza studiować.
– Polscy seniorzy, z którymi
się zetknęłam, są bardzo pogodni i pomimo trudności często się
uśmiechają – mówiła Helene. –
Nie wiem, jak sobie radzą, czy
wystarcza im na leki i codzienne wydatki, ale mają w sobie

dużo optymizmu. Wielu z nich
jest bardzo wysportowanych.
Widziałam w Poznaniu, jak starszy pan gonił tramwaj. Niewiarygodne…
Podczas spotkania Helene
opowiadała o historii swojej ojczyzny, podziale administracyjnym, dialektach, walorach turystycznych, sztuce. Najwięcej emocji wzbudziła kuchnia.
Większość uczestników była
we Francji na wycieczkach lub
u znajomych, dlatego rozpoznawali na wyświetlanych obrazach
ulubione miejsca.
– To drugie spotkanie z uroczą
Francuzką, mieliśmy z nią lekcję języka francuskiego – dodaje Bolesława Retecka, szefowa
poznańskiego stowarzyszenia.
– Nikt się nie stresował. Od naszego gościa uczyliśmy się także
bezpośredniości i entuzjazmu.
Jak żyje się francuskim seniorom? Helene mówiła o bardzo rozwiniętym w jej kraju systemie opieki. Starsi ludzie mają
zapewnione godne warunki życia i z reguły mieszkają w domach przystosowanych do ich
potrzeb. Nie muszą sami się organizować, zakładać stowarzyszeń, aby walczyć o swoje prawa. Podobnie jak w Polsce bardzo popularny staje się wolontariat, szczególnie wśród młodych
ludzi, którzy widzą w nim źródło doświadczeń przydatnych w
dalszym rozwoju.
Helene w sierpniu kończy
swój pobyt w Polsce i wraca do
Francji. Wyjedzie, jak mówi, pełna dobrych doświadczeń. Podziwia polską umiejętność radzenia sobie z trudnościami. W jej
pamięci zostanie radość życia,
którą zobaczyła na twarzach
starszych ludzi.

AURELIA PAWLAK

Czas wycieczek
S

towarzyszenie
Pilotów
Wycieczek w Poznaniu
miało w swojej ofercie sporo propozycji, nie tylko turystycznych. 9 maja, zorganizowano prelekcję pod hasłem
„Perfumy oraz opakowania
kosmetyczne w renesansie”.
Z kolei 15 maja wyruszyła
wycieczka do Brandenburgii,
natomiast 21 maja zwiedzano
Wrocław, a 25 maja miłośnicy przyrody przebywali w niemieckiej Wenecji, czyli Spre-

ewaldzie. To urokliwe miejsce
znajduje się we wschodniej
części Brandenburgii w odległości około 60 kilometrów
od polskiej granicy. 4 czerwca, zwiedzano pałace i dwory
w Baborówku, Wąsowie, Nowym Tomyślu. 11 czerwca był
wyjazd do Bornego Sulinowa i
Szczecinka. W programie wyjazdu przewidziano rejs stateczkiem. Oferta wzbudziła
spore zainteresowanie seniorów. awa

J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO

P

roces rozwoju mowy i komunikacji w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym i głębokim jest mocno zaburzony i
ściśle związany z opóźnionym
rozwojem psychoruchowym,
wynikającym z całościowych
ograniczeń zarówno ﬁzycznych, jak i emocjonalnych, poznawczych i społecznych.
Deﬁcyty rozwojowe wynikają głównie z uwarunkowań genetycznych lub mogą zostać
spowodowane urazami, zatruciami czy innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego dziecka w okresie jego
rozwoju płodowego, a także w
czasie urazów okołoporodowych. Uszkodzenia te dodatkowo utrudniają dziecku odbieranie bodźców płynących z otoczenia, które są jedną z podstaw
prawidłowego rozwoju. Zdolność nawiązywania kontaktu w
tych przypadkach jest niezwykle ograniczona, ponieważ zaburzenia pewnych struktur mózgowych uniemożliwiają wypracowanie danych umiejętności

Z

okazji Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na
rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Tarnowie zorganizowały w Parku
Strzeleckim turniej gier i zabaw, a także grę terenową.
W świętowaniu wzięli udział
podopieczni dziesięciu instytucji z subregionu tarnowskiego w województwie małopolskim.
– W tym dniu zwracamy uwagę na osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, rozmawiamy o ich obecności w społeczeństwie, a
przede wszystkim ich godności – mówi Małgorzata Mośny,
psycholog.
Karolina Setlak, terapeuta
zajęciowy, przypomina, że podobnie jak każdego dorosłego,
w pełni sprawnego człowieka,
osoby niepełnosprawnej intelektualnie dotyczą te same
prawa, zwane prawami człowieka, gwarantujące jej ludzką
godność i pełnię człowieczeń-

komunikacyjnych, gwarantujących możliwość nawiązywania
satysfakcjonujących korelacji interpersonalnych.
Utrudnione jest nie tylko wypracowanie tych umiejętności, ale także ich utrzymanie i
utrwalenie – zwłaszcza, że osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim niejednokrotnie cierpią
na cały zespół wad sprzężonych. Często występująca epilepsja utrudnia działania terapeutyczne, gdyż jeden atak potraﬁ zniweczyć kilkumiesięczną
pracę nad daną umiejętnością.
Co więcej, liczne wady słuchu,
wzroku, anomalnie w budowie
anatomicznej aparatu artykulacyjnego, a także zaburzenia oddechowe, niedowłady, porażenia
kończyn, nadpobudliwość lub
przeciwnie – apatia oraz nieskoordynowane ruchy czy stereotypy ruchowe (kiwanie się, machanie rękoma, autoagresja) dodatkowo uniemożliwiają nabywanie nowych kompetencji komunikacyjnych.
Upośledzenie w stopniu
znacznym i głębokim utrudnia także wypracowanie podstawowych nawyków związanych z porozumiewaniem się,
na przykład nawiązanie kontaktu wzrokowego, naśladownictwo czy skupienie uwagi. Ale
nie znaczy to wcale, że nie moż-

stwa. Mówi o tym art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Realizuje się poprzez uznanie
wolności i równości każdej
jednostki ludzkiej, jej wolnej
woli i odpowiedzialności za
świadomie podejmowane decyzje. Każdy człowiek ma takie
same prawa, co wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.
– Zawodnicy w Parku Strzeleckim mieli okazję sprawdzić
swoje możliwości w konkurencjach angażujących różne sfery rozwojowe, zarówno ciała
jak i umysłu, co w konsekwencji czyni ich bardziej sprawnymi – mówi Maciej Żak, ﬁzjoterapeuta, koordynator całego
wydarzenia.
Gra terenowa była wspaniałą okazją do integracji zarówno między osobami niepełnosprawnymi z różnych placówek i ośrodków oraz z młodzieżą pełnosprawną. Ponadto
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POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ(4)

Najważniejszy –
kontakt z dzieckiem
na pracować nad rozwijaniem i
szukaniem różnych alternatywnych metod porozumiewania
się. Można, a nawet trzeba, aby
wykorzystać cały potencjał rozwojowy jaki drzemie w dziecku. Od pierwszych chwil życia
dziecka bodźce zewnętrzne nie
docierają do niego lub docierają
w bardzo ograniczonym zakresie, w konsekwencji czego dziecko komunikuje się z otoczeniem
w niewielkim stopniu lub prawie
nie komunikuje się, a jedyną formą porozumiewania pozostaje
płacz i krzyk.
Dlatego też bardzo ważne
jest skupienie się podczas terapii w pierwszej kolejności na
wypracowaniu w dziecku potrzeby komunikacji na tyle, na
ile pozwoli na to jego stopień
niepełnosprawności. Aby uzyskać odpowiednie reakcje na
bodźce płynące z otoczenia,
należy poddawać dziecko intensywnej stymulacji wielo-

zmysłowej, polegającej na „atakowaniu” dużą ilością zróżnicowanych bodźców: wzrokowych, dotykowych, smakowych, węchowych i słuchowych. W celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych warto też pracować nad mimiką
dzieci, która jest zwykle bardzo ograniczona, a także nad
stymulowaniem czucia głębokiego. Konieczne jest usprawnianie aparatu artykulacyjnego
poprzez masaże logopedyczne oraz bierne ćwiczenia warg i
języka polegające na ich manualnej aktywizacji, a także pobudzanie czuciowe warg, języka,
policzków i podniebienia, polegające na uwrażliwianiu aparatu mowy różnymi charakterystycznymi smakami, np. sokiem z cytryny rozcieńczonym
wodą, płynną czekoladą lub
miodem, wodnym roztworem
soli itp.
W wyniku odpowiednich im-

pulsów i stymulacji możliwy jest
pewien kontakt z otoczeniem
w postaci reagowania na gesty
czy mimikę, ale rozwój mowy
najczęściej zostaje zatrzymany w okresie melodii, czyli kończy się na wydawaniu nieartykułowanych dźwięków. Jeśli jednak dziecko wokalizuje i podejmuje próby naśladownictwa, to
warto inicjować tak zwany dialog wokalizacyjny, który jest namiastką porozumiewania się,
ale stanowi wyraźny sygnał potrzeby komunikacyjnej dziecka.
Jest to symptom wyższej sprawności intelektualnej i większych
możliwości rozwojowych, ponieważ dziecko „mówi” nam, że
nas słyszy, że bawią je lub intrygują dźwięki mowy. Zainteresowanie dźwiękami można stymulować poprzez mówienie do
dziecka, śpiewanie oraz czytanie rymowanych wierszyków,
które poprzez rytm i odpowiednią intonację doskonale wpły-
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wają na percepcję mowy. Ciekawość akustyczną dziecka można również rozwijać dźwiękami
płynącymi z otoczenia (naśladowanie odgłosu piorącej pralki – żżż, kroków – tup tup, jadącego auta – brum brum), a także za pomocą odgłosów przyrody (deszcz, burza, słońce, skrzypienie śniegu pod butami itp.) i
zwierząt. Ważne jest, aby cały
czas aktywizować dziecko i obserwować jego reakcje, a także
zachęcać do kierowania wzroku lub głowy w kierunku źródła
dźwięku.
Najważniejszym celem rewalidacji osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia
umysłowego jest wypracowanie jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem, pewnego kodu
komunikacyjnego, który umożliwi rodzicom lub opiekunom komunikowanie się z dzieckiem i
prawidłowe odczytywanie jego
stanów emocjonalnych oraz potrzeb.

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TARNOWIE

Wartość każdego człowieka

dała uczestnikom możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy
oraz umiejętności współpracy z innymi. Rywalizacja między drużynami odbywała się w

atmosferze pełnej życzliwości
i wzajemnej pomocy. Wszyscy
uczestnicy dobrze się bawili i
na pewno będą miło wspominali ten wyjątkowy dzień.

ra MOPS i Andrzej Ziembowski, konsultant do spraw osób
niepełnosprawnych.

TOMASZ E. WARDZAŁA

FOT. (2X) ANNA NIZIOŁEK

Gośćmi Dnia Godności byli
m.in. Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa,
Ewa Siedlik, zastępca dyrekto-
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Czekamy na plony Będziemy wypalać…
Z

19

sposób powstają przedmioty codziennego użytku. Dzięki uprzejmości pracowników mogliśmy
oglądać i zakupić piękne naczynia, które będziemy wypalać i
szkliwić w pracowni plastycznej.
Wróciliśmy pełni nowych pomysłów i chęci do pracy. LS

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

maja część uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach odwiedziła Centrum Ceramiki i Technologii w Budzyniu. Zapoznaliśmy się z linią produkcyjną wyrobów ceramicznych.
Dowiedzieliśmy się, w jaki

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

zapałem przystąpiliśmy do
wiosennych prac w ogrodzie. Przekopaliśmy i pograbiliśmy grządki nawiezione ekologicznym nawozem, przygotowaliśmy je gotowe do uprawy.
Posadziliśmy i posialiśmy sałatę, pomidory, kalarepę i inne
warzywa.
Kolekcja roślin w naszym
ogrodzie powiększyła się o
nowe sadzonki truskawek.
Również nasz taras wypiękniał. W donicach posadziliśmy
różnokolorowe kwiaty, na rabatkach – cebulki kwiatowe.
Po obu stronach schodów postawiliśmy donice z iglakami,
które będą zdobiły wejście do
budynku. Wszystko dokładnie
podlaliśmy. Teraz czekamy na
plony. na

POZNAŃ

***
Tam jest cicho
Tam jest ciemno
Tam się robi ciepło,
Gdy mnie
Przytulasz
I gorąco
Gdy ze mną
Tańczysz.
Tam jest piękno.
Tam z raju dusze
Przybywają, by się
Nasycić chwilą.

Tam otwarta brama.
Tam mieszkam
Ja i nadzieja.

***
Stoję naga
przed lustrem.
Bez sukni zdrady.
Bez płaszcza obłudy.
Moje dłonie
Są puste.
Moje oczy
Szeroko otwarte.
Stopami
Dotykam piekła.

Majówka w ogrodach
17

i 18 maja członkowie
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Śrem bawili się na majówce w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych im. Kopernika w
Śremie.
W imprezie uczestniczyli: wicestarosta śremski Janusz Przywara, burmistrz Śremu Adam
Lewandowski i dyrektor gnieźnieńskiego biura europoseł Krystyny Łybackiej Tadeusz Tomaszewski. Majówka trwała do
późnych godzin wieczornych.
Była to dla nas wspaniała rehabilitacja przy muzyce.

MARIA PĘKALA

FOT. ARCHIWUM WZINR

ALDONA WIŚNIEWSKA
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21 GMINNE IGRZYSKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Złote medale
dla wszystkich
S

wykonywaniu poszczególnych
konkurencji.
– Celem dzisiejszego spotkania jest integracja środowiska
swarzędzkiego. Dzieci i młodzież uczą się pokonywania
własnych słabości, a przy tym
doskonale się bawią. Rodzice
mogą przekonać się, że żadna
niepełnosprawność nie wyklucza aktywnego uczestnictwa w
tego rodzaju przedsięwzięciach.
Osoby ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi bez trudu pokonują wszystkie
konkurencje. Zadania są przystosowane do ich możliwości –
mówiła Maja Szwanka, nauczyciel-terapeuta SP nr 4.
W igrzyskach jak co roku
wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka. Rodzice i opiekunowie
osób z niepełnosprawnością wyrażali podziw dla ich sportowej
aktywności. Organizację igrzysk
wsparli: Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz, E-INKASO Rafał Hermański, Drukarnia Swarzędzka,
ﬁrma Opel Szpot, „Utal”, Hurtownia „Cybina”, Piekarnia K.R Jankowscy, ksiądz Dariusz Salski,
Rada Rodziców SP nr 4, Cukiernia „Magdalenka”, radni Powiatu
Poznańskiego – Barbara Antoniewicz i Marek Lis, ﬁrma „Zbymar” oraz darczyńca, który prosił o nieujawnianie swojego nazwiska.

Zabawy manualne.

Strzał piłki kijem do hokeja.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

zkoła Podstawowa nr 4 w
Swarzędzu zorganizowała po raz kolejny zmagania
sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z
gminy Swarzędz. W zawodach
wzięło udział 150 uczestników.
Każdy zawodnik miał zapewnioną pomoc wolontariusza, a
na zakończenie otrzymał złoty
medal, dyplom i paczkę z upominkami. Piątek 13 maja okazał się szczęśliwym dniem. Powodów do radości nie brakowało.
Tradycyjnie
przygotowano różne konkurencje: rzut gumowymi obręczami na pachołki, rzuty woreczkami do kosza,
przeciąganie się na linie na deskorolce, przejście przez tunel,
strzały piłką do bramki, rzuty piłką do ruchomego celu, slalom
zręcznościowy z piłką i rakietą
do tenisa, grę oddechową oraz
inne. Był też popis taneczny grupy uczniów SP nr 4. W spotkaniu
wziął udział między innymi Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza, który sprawował patronat honorowy nad wydarzeniem
i Marek Lis, radny Powiatu Poznańskiego. Gości i uczestników
powitała Elżbieta Wieczorek, dyrektor swarzędzkiej „czwórki”.
Najmłodszy uczestnik miał 2
lata, najstarszy ponad 50. Wolontariusze – uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3 im.
Polskich Noblistów łatwo nawiązali kontakt ze swoimi podopiecznymi, pomagając im w

Trening sprawności.

Obracanie się na dysku.
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MIĘDZYNARODOWY ZLOT TURYSTYCZNY IMIENIA FRANCISZKA JAŚKOWIAKA

FOT. UCZESTNICY RAJDU

Puchar –
dla dzieci niewidomych

Najmłodsza uczestniczka rajdu z rodzicami.
o raz trzynasty spotkaliśmy się 8 maja na Zlocie Turystycznym im. Franciszka Jaśkowiaka, zasłużonego działacza turystycznego PTK a później PTTK oraz
Ligi Ochrony Przyrody. Organizatorem był Oddział Środo-

Błażej
Friedrich

wiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto, a współorganizatorami Zarząd Okręgowy Ligi
Ochrony Przyrody w Poznaniu i Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Inicjatywę wsparło
ﬁnansowo Miasto Poznań.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR ZLOTU

W Skaczącym Młynie

POZNAŃ

piłeczek. Nagrody były dla
wszystkich.
WZINR docenia znaczenie
poczucia wspólnoty i więzi rodzinnych w rehabilitacji społecznej. W majówce
uczestniczyły całe rodziny:
rodzice, dzieci, wnuczęta.
Każdy miał możliwość odnowienia i nawiązania nowych
znajomości, także odpoczynku i spaceru nad Wartą.

K

oło Poznań Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu zorganizowało 7 maja kolejną majówkę. Prezes Włodek Muczek poinformował, że będzie to już stała,
doroczna impreza Związku i za każdym razem będzie się odbywała w innym
miejscu. Połączy wypoczynek i zabawę z poznawaniem nowych miejsc w okolicach Poznania.
Tym razem wybrano się
do Skaczącego Młyna w
Mściszewie nad Wartą. Tutaj
pod drewnianymi wiatami
nad samym stawem, w miejscu szczególnie urokliwym,
bawili się nie tylko członkowie Związku z całymi rodzinami. Był konkurs na dobrą pamięć: czytano tekst, a
następnie pytano o wymie-

Wszyscy spotkali się na mecie na parkingu turystycznym
w Jeziorach naprzeciwko siedziby dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przeprowadzono konkurs wiedzy o Franciszku Jaśkowiaku i Wielkopolskim Parku Narodowym. Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Parku. Najliczniejsza drużyna, a było nią
Szkolne Koło PTTK „W zasięgu
ręki” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach, otrzymała puchar. W
Zlocie udział wzięło 187 osób,
w tym 51 turystów niepełnosprawnych. Najmłodszym
uczestnikiem była dziewczynka, która nie miała jeszcze
roczku. Z pomocą rodziców
wędrowała w wózku na trasie
10 kilometrów.

Inicjatywę zrealizowano
ze środków własnych Koła
Poznań.
nione w nim nazwy napojów. Nie było łatwo… Sprawdzono wiedzę biesiadników
z dziedziny zdrowia i kultury. Dzieci swobodnie biegały
po ogrodzonym terenie, jeździły gokartem, skakały na
trampolinie. Dla nich przygotowano konkursy sprawnościowe: biegi w workach,
kręgle, skakankę, podbijanie

FOT. (2X) ARCHIWUM

P

Niespodzianką był udział w
Zlocie turystów ze Słowacji i
Czech. Organizatorzy przygotowali do wyboru sześć tras. Piesze wiodły przez Wielkopolski
Park Narodowy. Dzieci i seniorzy wędrowali na krótszej trasie
około 5 kilometrów z Puszczykówka, natomiast twardziele
wyruszyli z Puszczykowa, aby
pokonać trasę 10 kilometrów.
Na tej dłuższej Czesi i Słowacy
razem z naszymi turystami podziwiali uroki Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Uczestnicy trasy krótszej zapalili znicze
na grobach powstańców poległych w 1848 roku, a „długodystansowcy” przed głazem poświęconym Polskim leśnikom
– obrońcom ojczyzny i bogactw
leśnych kraju. Rowerzyści wyruszyli z Konarzewa i Poznania. Inni dotarli na metę przygotowanymi samodzielnie trasami ze Śremu, Pobiedzisk, Kostrzyna, Zaniemyśla i Kórnika.
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Chcą równego
traktowania

Uczestnicy WTZ opowiadają, co robią
w poszczególnych pracowniach.

U

Zabawy rysunkowe.

R
Radosław
JJabłoński
ŁŁÓDŹ

Walewicka
stadnina
N

się w pobliżu wsi Konin. Lwóweckie Koło PSOUU zaprosiło
na wydarzenie, aby przekonać,
że człowiek z niepełnosprawnością przy odpowiednim wsparciu opiekunów i specjalistów
może osiągać sukcesy i to wcale nie mniejsze niż osoby pełnosprawne.
Grupa uczestników jest dobrze zrehabilitowana. W WTZ
doskonalą twórcze pasje, a ponadto trenują samodzielność i
zaradność życiową. Ich występ
podczas pikniku pozwolił przełamać bariery i stereotypy związane z postrzeganiem osób z
niepełnosprawnością. Inicjatywa miała doniosłe znaczenie dla
społeczności lokalnej, gdyż tego
dnia przybliżano działalność
WTZ – informowano, czym się
zajmuje, w jaki sposób jest prowadzona terapia i co należy do
obowiązków uczestnika.
Gości i darczyńców pikniku
przywitała Bożena Łopata, przewodnicząca PSOUU Koło Lwówek. Podkreśliła, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną
uczą nas pokory i pokazują jak
niezwykła siła tkwi w człowieku. Chcą równego traktowania,
a nie litości.
Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – taniec zumby, malowanie twarzy, loterię, malowanie farbami i pastelami odlewów gipsowych, przejażdżkę bryczką, pokazy strażackie, karate, zajęcia
artystyczne i inne.

iedawno miałem wyjątkową przyjemność odwiedzić
stadninę moich snów w Walewicach. Dotarcie do niej umożliwiła mi mama mojego przyjaciela Michała. Miejscowość ta
i jej nazwa są historyczne. Do
dzisiaj stoi tu przepiękny dworek z czasów Napoleona Bonaparte. Mieszkała w nim pani
Walewska, przyjaciółka Napoleona. To jej właśnie oraz jej
rodzinie miejscowość zawdzięcza swoją nazwę.
Stadnina na pierwszy rzut oka
przypomina małe miasteczko.
Dookoła siedmiu stajni zamieszkanych przez 150 przepięknych
koni arabów stoją domy pracowników. Do dwóch wspaniałych zwierząt miałem okazję się
przytulić. Nie wyobrażacie sobie,
co czuje osoba stojąca obok konia, który ma 180 centymetrów
wzrostu w kłębie. Szykowałem
do jazdy tego cudnego, gniadego
olbrzyma imieniem Bajer. Dzięki uprzejmości pani trener zrobiłem sporo zdjęć koniom.
Drugi olbrzym z tych dwojga, z
którym miałem możliwość spędzić trochę czasu, to przepiękna śnieżnobiała klacz o imieniu
Hałda. Mieliśmy dla siebie całe
pół godziny. Tyle bowiem trwała moja lekcja jazdy, po której w
towarzystwie pani trener i Bajera odprowadziłem Hałdę do boksu. Zanim jednak do niego traﬁła, poszliśmy do łaźni dla koni.
Tu opłukano jej nogi i kopyta z
mokrego, lepkiego piachu.

KAROLINA KASPRZAK
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czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grońsku w
powiecie nowotomyskim opowiadali o korzyściach wynikających z uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. Było to
22 maja podczas pikniku integracyjnego
zorganizowanego na terenie WTZ z okazji
Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Świętowano też Dzień Matki,
Ojca i Dziecka.
WTZ prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Lwówek w Grońsku mieści się od kilku miesięcy (pisaliśmy o tym w wydaniu
kwietniowym „Filantropa Naszych Czasów” na str. 46). Wcześniej miał siedzibę w znajdującej
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Zumba ﬁtness – dla zdrowia.

Osoby z niepełnosprawnością z opiekunami i rodzinami.
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Pan Stanisław
z „Klaudynki”
R
Robert
Wrzesiński
W
PPOZNAŃ

S

tanisław Grab na skutek
okołoporodowego niedotlenienia mózgu nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Znajduje się pod stałą opieką lekarzy. We wrześniu skończy 47 lat. Pochodzi
z Kołobrzegu. Dużo zapamiętał z tamtego okresu.
Uczęszczał do szkoły specjalnej, nauczył się ładnie podpisać. Brał udział w zajęciach
gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Był uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej. Gdy
w dość młodym wieku zmarli jego rodzice, zaopiekowała
się nim siostra Barbara Walczak. Od 18 lat mieszka z nią w
Biernatkach koło Kórnika. Lubi
córki swojej siostry Anię i Karolinkę. Lubi też i kocha synka Karolinki Antosia, którym
się opiekuje i wozi na spacer
w wózku. Jest uczuciowy, żyje
problemami swojej rodziny.

Pan Stanisław dojeżdża na
zajęcia prowadzone dla podopiecznych „Klaudynki”. Lubi
z nimi malować i tańczyć, jest
muzykalny, zna dużo piosenek. Chętnie uczęszczałby do
Środowiskowego Domu Samopomocy, uczyłby się tam
gotować i innych codziennych
prac. Jego siostra ma nadzieję,
że niedługo znajdzie się w tej
placówce. Ważną rolę w jego
życiu odgrywają opiekunki.
Jedną z nich jest pani Danka,
jak nazywa ją Stanisław. Inne
przebywające z nim panie
to Kasia i Gosia. Lubi z nimi
wychodzić na spacery, chętnie też jeździ rowerem i pływa statkiem po jeziorze Kórnickim.

Trwa akcja reanimacyjna.

Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
(w środku) z uczestnikami I Biegu Charytatywnego „Dla Ciebie”
oraz Małgorzatą Halber, prezesem Stowarzyszenia (z prawej).

Potraﬁ wykonywać czynności związane z samoobsługą. Bez towarzystwa innych
osób popada w depresję. Dlatego siostra i szwagier zabierają go do pracy, co niekiedy
bywa uciążliwe, gdyż Stanisława trzeba cały czas pilnować.
Jest sympatyczny i lubiany
przez innych. Chętnie nawiązuje kontakt z innymi dziećmi.
Ma swój pokój, a w nim dużo
zabawek:
samochodzików,
maskotek, dźwigów. Z zapałem uczestniczy w imprezach
organizowanych przez „Klaudynkę”: balach przebierańców,
spotkaniach noworocznych i
innych.

C
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Barbara Walczak, właścicielka „Tawerny pod żaglami”
w Kórniku, wykonywała też
zawód pielęgniarki. Podsunęła
pomysł, by w Kórniku powstały warsztaty terapii zajęciowej,
co spotkało się z przychylnością władz. Narodziło się Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”.
Dzięki jego staraniom utworzono Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy. Barbara Walczak
wspólnie z mężem organizowali dla Stowarzyszenia przejażdżki statkiem po jeziorze
Kórnickim. Koło tawerny organizowano imprezy dla uczestników ŚDS.

Stanisław przy statku, nad jeziorem Kórnickim.

o robić, kiedy ktoś nagle
straci przytomność i jak
udzielić pomocy osobie tonącej mówiono podczas pikniku
rodzinnego pod hasłem: „Bezpiecznie niesiemy pomoc” zorganizowanego 14 maja przez
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie” oraz
ﬁrmę „Grupa Paramed” na terenie Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur przy ulicy Klasztornej w
Pobiedziskach.
Celem wydarzenia była integracja i edukacja rodzin w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Przygotowano rozmaite
pokazy z udziałem policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, ratownictwa wodnego,
psów ratowniczych, Automobilklubu Wielkopolski i Szkoły Auto
Skoda. Przy jeziorze oglądano
pokaz udzielania pomocy nieprzytomnemu wyciągniętemu
z wody. Po sprawdzeniu funkcji
życiowych i wykonaniu niezbędnych zabiegów (między innymi reanimacji i intubacji w celu
utrzymania drożności dróg oddechowych) chorego przeniesiono na noszach do karetki, która
odjechała na sygnale. Ratownicy
i strażacy tak odegrali całą sytu-

ację, jakby działa się naprawdę.
W programie tegorocznego
pikniku znalazł się I Bieg Charytatywny „Dla Ciebie” na dystansie 10 km zorganizowany przez
Pobiedziska Running Team,
amatorską grupę biegaczy działającą w ramach Stowarzyszenia pod taką samą nazwą. Kilka minut później wyruszył bieg z
kijkami Nordic Walking na 5 km,
w którym razem z pełnosprawnymi biegaczami wzięło udział
kilku uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dla Ciebie”.
Były pokazy teatru szczudlarzy „Z głową w chmurach” z
Poznania: akrobacji, żonglerki piłeczkami, obręczami i innymi przedmiotami, także pokaz
zumby i musztry, koncerty zespołów – ZODIAK i PROROCK,
koło fortuny z atrakcyjnymi nagrodami, punkt kontroli oraz nauki prawidłowego montażu fotelika samochodowego, znakowanie rowerów chroniące przed ich
kradzieżą, punkt informacyjny
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zamki dmuchane, lepienie z plasteliny i masy solnej, gry i zabawy
dla najmłodszych, stylizacja fryzur oraz inne atrakcje.
Piknik prowadził Marcin Woj-
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„BEZPIECZNIE NIESIEMY POMOC” – PIKNIK RODZINNY W POBIEDZISKACH

Jak ratować tonącego?

Przebiegną 10 kilometrów.

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Lepienie z plasteliny i masy solnej.

Przy wozie strażackim.
Pokaz akrobatyczny.

Będzie nagroda?

cieszak. Byli przedstawiciele samorządów – Zygmunt Jeżewski,
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, radni powiatu – Marek Lis i Małgorzata Halber (prezes Stowarzyszenia „Dla Ciebie”), Zbigniew Zastrożny, wiceburmistrz Pobiedzisk, Aldona Janyszak-Laska, wicedyrektor PCPR, Piotr Zalewski, prezes Stowarzyszenia „Niezależni
dla Powiatu”, reprezentanci organizacji pozarządowych, grup
samopomocowych i lokalnych
mediów.
W trakcie pikniku prowadzono zbiórkę pieniędzy na wakacyjne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla podopiecznych
Stowarzyszenia „Dla Ciebie”.
Wymierne korzyści z uczestnictwa w twórczych zajęciach

usprawniających można było
dostrzec odwiedzając stoisko
WTZ w Pobiedziskach, na którym prezentowano rękodzieło artystyczne osób z niepełnosprawnościami. Wyszywane kolorowe poduszki, ozdoby i kartki
świąteczne, upominki na każdą
okazję, obrazy, naszyjniki – aż
dziw, że tak bogaty dorobek artystyczny udało się uczestnikom WTZ zgromadzić przez kilka miesięcy (przypomnijmy, że
Warsztat powstał pod koniec
grudnia ubiegłego roku). Uczestnicy mają twórcze pasje, chcą
aktywnie spędzać czas i pracują z wyjątkowym zaangażowaniem. To najlepiej oddaje potrzebę funkcjonowania tego typu
placówek.

KAROLINA KASPRZAK
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Piękno
głosu
i mądrość
11

„Ś

wiat talentów bez granic” – pod takim tytułem zorganizowano 19 maja
na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Promenada w Śremie drugą edycję wydarzenia promującego twórczość artystyczną
osób z niepełnosprawnościami. Udział wzięli mieszkańcy powiatu śremskiego, poznańskiego i województwa
wielkopolskiego. Uczestnicy
nie kryli radości i satysfakcji z
możliwości występów na scenie. Przygotowano też warsztat plastyczny.

Przygoda
z redakcją

maja na scenie klubu
„Korona” na poznańskim
Piątkowie pojawiła się znakomita polska wokalistka Grażyna Łobaszewska. Swoim
śpiewem urzekła widownię,
która w słowach jej piosenek
zobaczyła własne życie.
Artystka w tym roku obchodziła czterdziestolecie pracy estradowej. Na koncercie w
„Koronie” zaśpiewała wiele nowych piosenek, ale nie zabrakło przeboju „Czas nas uczy
pogody”. Ten utwór w nowej
aranżacji seniorzy nagrodzili
gorącymi brawami.

Organizatorem inicjatywy
było Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. świętego Brata Alberta „Nadzieja” i Śremskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Trójka”.
Zaprezentowała się grupa RON
– Rodzin Osób Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym, Środowiskowy Dom Samopomocy,
Zespół Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, Specjalny Ośrodek-Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, Dom Pomocy
Społecznej w Psarskiem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz indywidualni wykonawcy. Prezentacje zapowiadała Genowefa Woźniak z Towarzystwa Pomocy Potrzebującym. Śremianie i wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół
Politechnicznych – dumnie kibicowali artystom. Każdy występ był długo oklaskiwany.

Wprawdzie Grażyna Łobaszewska urodziła się w Gdańsku, w którym skończyła szkołę muzyczną, ale jej związki z
Poznaniem są bardzo bliskie.
Stąd pochodzi jej mama, mąż
i syn. W stolicy Wielkopolski
nagrała wiele przebojów, które
do dziś nuci cała Polska.
Tutaj nagrywała też audycje
telewizyjne i radiowe z orkiestrą Zbigniewa Górnego oraz
Aleksandra Maliszewskiego, a
także koncertowała z zespołem S-26 Andrzeja Lemana.
Fani talentu artystki podkreślali piękno jej głosu i mądrość
usłyszanych treści.
– Cieszę się, że mogę wystąpić przed tak liczną publicznością – powiedziała Grażyna
Łobaszewska. – Może niektóre piosenki są mniej znane, ale
ważna jest ich ponadczasowa treść: o życiu i jego zawiłościach, trudach, smutkach i radościach. awa

maja podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Wolsztynie mieli okazję zwiedzić redakcję „Głosu Wolsztyńskiego”,
dwutygodnika
ukazującego się od ponad 24
lat. Informuje on o istotnych
wydarzeniach w życiu społeczno-kulturalnym i politycznym, ale przede wszystkim prezentuje życie mieszkańców Wolsztyna i okolic.
Podczas wizyty uczestniczki
pracowni komputerowej: Dominika, Hanna, Martyna, Katarzyna i Joanna zapoznały
się z etapami powstawania lokalnej gazety, jak i ze specjalistycznym słownictwem. Wiemy już, co znaczą takie słowa,
jak nakład, kapitaliki, wersaliki, łamanie tekstu i inne. Zwiedziliśmy archiwum, w którym
zgromadzono wszystkie wydane dotąd numery dwutygodnika, tworzące przepiękną
historię regionu. To tam, podczas przeglądania poszczególnych numerów, powracały
wspomnienia oraz pojawiała

się świadomość szybko upływającego czasu.
Robert Starzewski, który odpowiada w redakcji za skład
gazety, krok po kroku pokazywał nam, w jaki sposób powstaje odpowiednio podzielona strona. Nasze zwiedzanie zakończyliśmy w drukarni, gdzie na wejściu powitał nas
zapach farby drukarskiej. Obejrzeliśmy maszyny drukarskie i
gotowe już egzemplarze gazety. Dziękujemy redaktor naczelnej Annie Grudzieckiej-Domagalskiej za zaproszenie, miłe
przyjęcie i przekazaną wiedzę.

Ludzie zdrowi nie przywiązują wagi do publicznych wystąpień w takim stopniu, jak
osoby z ograniczeniami sprawności. W ich przypadku olbrzymią rolę odgrywa każdy szczegół, aplauz widza wyrażony
uśmiechem, słowa wdzięczności, gratulacje bądź zachęta do
podejmowania kolejnych wyzwań. To pozwala uwierzyć w
siebie, przekonać się o własnej
wartości, a ponadto wyłania
potrzebę dzielenia się zdolnościami twórczymi.

MAŁGORZATA SZPOPER

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ
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Talent muzyczny ujawnił
Andrzej Janicki z Dolska, który wystąpił ze swoją mamą
grającą na akordeonie. Przy jej
akompaniamencie pięknie zaśpiewał kilka piosenek. Równie imponujący był występ
mieszkańców DPS w Psarskiem, którzy w zabawny sposób opowiedzieli o zaletach
wakacyjnego wyjazdu nad Bałtyk. Śmiechu było co nie miara! Na widowni zasiedli między innymi członkowie Wielkopolskiego Związku Inwali-
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Co potraﬁą osoby
z niepełnosprawnością
dów Narządu Ruchu – Koło w
Śremie, osoby starsze, samotne, narażone na wykluczenie
oraz dzieci z rodzicami. Każde takie przedsięwzięcie służy
uświadamianiu społeczeństwa
na temat niepełnosprawności i
codziennego funkcjonowania
osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia.
Dzięki uczestnictwu w inicjatywach popularyzujących ich
twórczość zdrowi ludzie mogą
dowiedzieć się, co potraﬁą
osoby z niepełnosprawnością.

„Świat talentów bez granic”
został zrealizowany przy wsparciu ﬁnansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Śremie,
Miasta Śrem i Powiatu Śremskiego. Patronat medialny sprawowała Telewizja „Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
oraz „Tydzień Ziemi Śremskiej”.

KAROLINA KASPRZAK

„Kabaret pełen radości” w wykonaniu pacjentów
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Spektakl „Romeo i Julia” przygotowany przez wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Andrzej Janicki z mamą.

Wolontariusze Zespołu Szkół Politechnicznych
w kolorowych przebraniach.

O wczasach nad morzem opowiadają mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.
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Dar krwi

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Tomasz
Przybysz
ŻABNO

19 MAJA 2016 ROKU

Wyobraźnia
i sztuka
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FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

kwietnia wybrałem się z
przyjaciółmi do Poznania na warsztaty malarskie, na
które zaprosiła nas pani Joanna pracująca na Uniwersytecie Artystycznym. Po dotarciu
na miejsce do pracowni malarstwa, naszym oczom ukazały się przygotowane kartki, ale
nie były one zupełnie białe.
Znajdowały się na nich 3
kropki: czerwona, żółta, niebieska. Zanim chwyciliśmy za
pędzle, obejrzeliśmy ﬁlm animowany, który miał ukierunkować nasze działanie – jak dużo
możemy pokazać oraz co wyrazić za pomocą tylko i wyłącznie wielu kolorowych kropek. Nasza wyobraźnia zaczęła kombinować, jak pomysłowo w naszych pracach umiejscowić kolorowe kropki, wykorzystując pędzle, samoprzylepne, kolorowe taśmy, stemple, a
nawet własne dłonie. Fantazja
każdego z biorących udział w
warsztatach widziała inny obraz.

P
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odczas 21. akcji krwiodawczej 30 kwietnia na
osiedlu Piastowskim, zorganizowanej przez Ratajski
Dom Harcerza „Skaut” i Klub
Honorowych Dawców Krwi
PCK przy Wielkopolskim Oddziale Okręgowym PCK, 17
osób oddało 7,65 litra bezcennego leku.
Akcja została przeprowadzona okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski oraz 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Takie doroczne akcje ra-

AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA
Moja wyobraźnia widziała łąkę pełną kwiatów przy zachodzącym słońcu, na burzowym niebie. Na obrazach moich przyjaciół zauważyłem ptaka, krajobraz przedstawiający
góry i ich mieszkańców, morze pełne fal. To wszystko udało się nam stworzyć dzięki miłej atmosferze podczas pracy i
pomocnym dłoniom pracowników oraz studentów Uniwersytetu Artystycznego. Nasze artystyczne zmagania zakończyliśmy zwiedzaniem poszczególnych pracowni, które
przenikał zapach farb i terpentyny. Mogliśmy również zobaczyć, jak przebiega dzień wypełniony twórczą pracą artystów-malarzy.

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Niepełnosprawność
Niepełnosprawna
okaleczona
przez los
idę naprzód.

Niepełnosprawność
to nie powód
do rozpaczy,
zawsze inaczej
można na to

tajscy harcerze prowadzą od
10 lat zawsze dwa razy w roku.
Kolejna będzie w listopadzie w
rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
Akcją prowadzoną w ambulansie kierowała lek med.
Dorota Oberc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa. Sponsorami
akcji byli RCKiK, Zarząd Rejonowy PCK i Klub HDK PCK przy
WOO PCK.

ROBERT WRZESIŃSKI

spojrzeć.
Inni myślą o nas,
że nic nie potraﬁmy,
nie rozumiemy,
nie czujemy.

Jestem
niepełnosprawna,
ale potraﬁę
pracować
jako sprzątaczka,
jeździć na rowerze,
pisać wiersze
i śpiewać
tak jak umiem.

Od dłuższego czasu starałem się o przyjęcie do szpitala na badania. Różne problemy
zdrowotne sprawiły, że czasem
się bałem poważnych komplikacji. Szczególnie niepokoiły
mnie kłucia w klatce piersiowej,
a także puchnięcie nóg. O bólu
nie ma co wspominać, bo jest
on nieodłączną częścią mojego życia.
Do szpitala w Śremie miałem być przyjęty jeszcze chyba
w grudniu, ale z uwagi na panującą wtedy epidemię grypy przyjęcia ograniczyli do minimum.
Wczesną wiosną z kolei nie było
lekarza, który miał mi ten pobyt
załatwić, był zdaje się na urlopie. Czekałem, czekałem, aż się
wreszcie doczekałem.
Gdy ostatnio zacząłem mieć
problemy z tym kostnieniem na
lewym boku – mama wezwała naszego lekarza rodzinnego.
Obejrzał mnie i doszliśmy do
wniosku, że dobrze by było wysłać mnie do szpitala na badania. Ponieważ szpital by mnie
nie przyjął „ot tak sobie”, więc
lekarz postanowił wpisać w
zleceniu problemy z krążeniem
(bo w końcu to puchnięcie nóg
było dość niepokojące). Potem
jeszcze mama ustaliła telefonicznie z lekarzem ze szpitala termin przyjęcia i… po trzech
dniach miałem się już zgłosić.
Ale nie było tak całkiem różowo… Mama zadzwoniła, aby
załatwić mi przewóz karetką
(dostała zlecenie od lekarza),
ale okazało się, że… karetki nie
jeżdżą do pacjentów w soboty i
niedziele (a ja miałem tam się
zjawić w niedzielę). Na szczęście brat ma duży samochód
(minibusa), więc mnie włożył
razem z wózkiem i pojechałem.
Przyjęcie odbyło się bardzo
szybko. Najpierw przyjął mnie
lekarz, obmacał, osłuchał słuchawką, zadał kilka pytań, potem jazda na rentgen, powrót
do gabinetu lekarskiego, wypełnienie ankiety na recepcji (i złożenie kilku podpisów), zważenie się na wadze elektronicznej (przytyłem trochę – mam
60 kilo) i jazda windą na drugie piętro na oddział wewnętrzny. Tam dali mnie do pokoju na
końcu korytarza, trzyosobowy, dwa łóżka już były zajęte.
Mama mnie rozpakowała i pojechali do domu.
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Z BLOGA TOMASZA PRZYBYSZA

Wizyta w szpitalu
Po powrocie do pokoju pielęgniarka chciała mnie z powrotem położyć do łóżka, ale
powiedziałem, że posiedzę
na wózku. Zjadłem śniadanie (chleb z białym serem), potem przyszedł lekarz, powiedział, że badania nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości – serce dobre, nerki, trzustka, wątroba – wszystko pracuje normalnie. A opuchlizna nóg mogła się wziąć m.in.
od tabletek przeciwbólowych
(Aspicam Pro), które mogły
zatrzymywać wodę w organizmie. Dostałem tabletki moczopędne i chociaż nie piłem
tego dnia zbyt dużo, to wyszło
ze mnie 2.5 litra moczu (norma dzienna u mnie to mniej
więcej połowa z tego).
Po południu dostałem nowych współlokatorów, bo starzy pojechali już do swoich domów. Dwóch starszych panów,
ale bardzo fajnych, dużo sobie
rozmawialiśmy (o wszystkim –
od polityki poprzez informatykę do medycyny). Na obiad były
kluski kopytka (okropnie twarde) i tarta marchewka. Jeszcze kilka razy przychodziła do
mnie pielęgniarka z pytaniem,
czy nie chcę się położyć do łóżka, ale odpowiedziałem że samemu nie chce mi się leżeć.
Wieczorem dostałem barierkę do łóżka, dzięki czemu mogłem się przewrócić na bok
bez obawy, że spadnę (łóżko
było wąskie jak dla mnie), położyłem się na boku i… okazało się że materac był twardy,

rano obudziłem się cały zdrętwiały.
We wtorek też pobudka o 6
rano, tym razem pielęgniarka posadziła mnie od razu na
wózku, dostałem miskę z wodą
na kolana i mogłem się spokojnie umyć. Po śniadaniu sąsiedzi poszli na swoje zabiegi, a
ja zjadłem śniadanie (chleb z
mielonką). Potem przyszedł do
mnie lekarz, powiedział, że wyniki są w normie, nie ma żadnych nieprawidłowości. Zapisał
mi inne leki przeciwbólowe, do
tego leki moczopędne (w razie
problemów z puchnięciem nóg
mam wziąć tabletkę, ale nie
regularnie), powiedział też że
przygotuje mi wypis i zlecenie
na przejazd karetką do domu.
Z uwagi na to, że chciałem jechać na wózku – zamówił duży
pojazd. No i pozostało mi tylko
czekać.
Przyszedł czas na obiad
(ziemniaki i coś jeszcze), ale
ja nie chciałem, bo liczyłem, że
obiad zjem wkrótce w domu.
Czekałem dalej…
Około godziny 15 zadzwoniłem do mamy, że nadal czekam na karetkę i nie wiem,
jak długo, bo jest w Poznaniu
i jeszcze nie wróciła. Kolejne
godziny mijały… około godz.
17:30 przyszła kolacja, tym razem nie odmówiłem, bo byłem piekielnie głodny. Świeży
chleb z pasztetem zniknął błyskawicznie z mojego talerza.
Wreszcie o godzinie 19.30

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Posiedziałem kilkanaście minut i przyszła pielęgniarka z
maszyną do zrobienia echa serca. Obnażyła mi klatę, poprzyklejała kilka krążków, poprzyczepiała do nich kabelki, a po
chwili z maszyny zaczęła wyjeżdżać taśma z zapisem pracy serca.
Łóżko było elektryczne, sterowane pilotem (wysokość,
osobne ustawienia podgłówka
i podnóżka), z boku miało taką
metalową rączkę do trzymania przy przewożeniu pacjenta.
Przyszła kolej, aby się położyć.
Wytłumaczyłem
pielęgniarkom, jak mają mnie złapać, stanąłem na nogi, ale spory kawałek od łóżka. Podtrzymywany za ramiona przez dwa białe anioły i uważając, aby się nie
poślizgnąć na śliskim gumolicie, zrobiłem kilka kroków do
tyłu w stronę łóżka. Gdy już byłem bliżej, to mnie położyły na
łóżko, a potem wzięły na ręce
i przeniosły wyżej na poduszkę. Przykryły mnie kołdrą i poszły, a ja poczułem dość mocny ból w lewym udzie. Ale tam
od spodu mam duże skostnienie, więc pomyślałem że pewnie przy kładzeniu się do łóżka
musiałem trochę uderzyć w tę
metalową rączkę.
Na drugi dzień (w poniedziałek) miałem pobudkę już o godzinie 6 rano. Nocna zmiana robiła grubsze zabiegi chorym niesamodzielnym (typu
umycie), żeby potem poranna
zmiana miała trochę mniej roboty. Pielęgniarka chciała mnie
umyć, ale powiedziałem, że ja
mam swój zestaw pielęgnacyjny i myję się samodzielnie. Poszła, a ja jeszcze trochę drzemałem, chociaż budziło mnie
krzątanie się po pokoju moich
współlokatorów.
Przed godziną 9 przyszła pielęgniarka i powiedziała że mam
się szykować na badanie USG.
Chciała mnie zawieźć na łóżku, ale powiedziałem, że wolę
na wózku. Pojechaliśmy na niższe piętro, w gabinecie położyli
mnie na kozetkę, potem zimna
maź na brzuch i jeżdżenie maszynką po brzuchu i bokach.
W niektórych miejscach miałem łaskotki, ale jakoś wytrzymałem.

przyszedł pielęgniarz z karetki. Pielęgniarki spakowały mnie
w dwie minuty, pożegnałem się
z moimi sąsiadami i zjechałem windą na parter. Na dworze była jeszcze mała dyskusja,
jak mnie zapakować, po kilku próbach okazało się, że nie
da rady i trzeba mnie położyć
na noszach. Gdybym wiedział
o tym wcześniej, to bym pojechał wcześniej zwykłą karetką i pewnie obiad zjadłbym w
domu. Do Żabna dojechaliśmy
w kilkanaście minut.
W domu usiadłem przy komputerze, ale przejrzałem tylko pobieżnie pocztę i położyłem się do łóżka. Ze zmęczenia w oczach miałem piasek,
obejrzałem do końca ﬁlm i zasnąłem jak kamień, w nocy nawet się nie obudziłem, żeby łyknąć wody.
Rano przy ubieraniu mama
zauważyła, co się stało z tą
nogą. Okazało się, że na spodzie uda mam wielki siniak, a
także na sporym kawałku zdartą skórę. Widocznie tą rączką szpitalnego łóżka musiałem
przejechać sobie dość solidnie.
Ale dziś mama była w Mosinie
w aptece, to oprócz moich nowych leków kupiła mi maść,
żeby szybko zaleczyć to zdarcie skóry.
A co z moim bokiem? W
szpitalu nic z tym nie robili, jak
wróciłem, to wziąłem Encorton, ale nie jest tam zbyt dobrze. Czuję tam taki nabrzmiały mięsień biegnący od piersi do
przepony, trochę jeszcze czuję tam stan zapalny, ale gorsze jest zesztywnienie mięśni.
Przy przewracaniu się w łóżku z boku na bok odczuwam
tam niedyskomfort i lekki ból,
nie mogę głęboko nabrać powietrza, nie mogę się przeciągnąć (bo boli), nawet sięgnięcie
na prawą stronę wózka po komórkę jest utrudnione, bo mam
ograniczony ruch, jakbym założył ze dwa grube swetry…
Ale cóż… serce i reszta są w
porządku, więc pewnie jeszcze
przez jakiś czas będę się musiał
męczyć na tym świecie. I nawet
jeśli czuję kłucie w klatce piersiowej, to nie znaczy że to zawał serca, tylko ta cholerna ﬁbrodysplazja…
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Grupa „Flesz”
w „Amarancie”
K

to przynajmniej raz miał
okazję występować na
scenie, wie jakie towarzyszą temu emocje. Członkowie
grupy teatralnej „Flesz” przy
poznańskim Stowarzyszeniu
„Na Tak” poradzili sobie z tremą. 23 maja w Centrum Kultury „Amarant”, czyli dawnym
Domu Tramwajarza, wystawiono ich sztukę pod tytułem:
„Po drugiej stronie lustra”.
Prezentacja została przygotowana w ramach 5-lecia działalności grupy „Flesz”. W roku
2011 zrealizowano pierwszy
występ (spektakl opowiadający o marzeniach), który pozostawił wiele wrażeń w sercach
widzów. Terapia przez teatr dla
osób z zespołem Downa okazała się niezastąpioną formą
społecznej rehabilitacji.

Żurawinkowy Turniej Bocci to
także sprawdzian możliwości.

Z

Grupa „Flesz” w spektaklu „Po drugiej stronie lustra”.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Sztuka „Po drugiej stronie
lustra”, inspirowana „Alicją w
krainie czarów”, była lekcją
tolerancji i akceptacji wobec
wszelkich odmienności. Role
przydzielone aktorom zostały
dopasowane do cech charakteru, z uwzględnieniem ograniczeń. Artyści w szykownych

Prezentacja przygotowana przez WTZ w Szamotułach.

Śpiewa Magdalena Zielazna.

strojach i starannych makijażach zagrali po mistrzowsku
przybliżając między innymi historię kobiety odtrąconej przez
innych.

śliwym, jeśli zabraknie rodzicielskiej miłości. Wdzięczni
wykonawcy dziękowali rodzicom za nią i za trud wychowawczy.

Równie poruszająca była
prezentacja Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy Zgromadzeniu
Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Szamotułach. Uczestnicy WTZ występujący z rodzicami w spektaklu pod tytułem:
„Bóg się mamo nie pomylił” nawiązali do cudu narodzin. Kiedy przychodzi na świat dziecko z niepełnosprawnością, pojawia się szok, bunt, strach.
Pomaga go zwyciężyć uczucie
i troska. Nawet najlepsza terapia nie uczyni dziecka szczę-

Magdalena Zielazna, uczestniczka WTZ „Krzemień” i
członkini zespołu muzycznego „Promyk” przy Stowarzyszeniu „Na Tak” zaśpiewała utwór
„Cudownych rodziców mam” z
repertuaru Urszuli Sipińskiej.
Dobrego humoru również nie
brakowało. Artyści zatańczyli
dla swoich mam rock and rolla. Był pokaz mody i niespodzianka. Każdy występ zebrał
mnóstwo oklasków.

KAROLINA KASPRZAK

magania sportowe towarzyszyły uczestnikom kolejnego turnieju bocci zorganizowanego 23 kwietnia przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” na terenie Gimnazjum nr 54
im. Mikołaja Kopernika przy ul.
Newtona w Poznaniu. Zawody
przeprowadzono w klasyﬁkacji
indywidualnej oraz zespołowej.
Prezentowane już kilkakrotnie
czytelnikom „Filantropa Naszych
Czasów” relacje z rozgrywek w
bocci (przypomnijmy – dyscyplinie paraolimpijskiej wywodzącej się od włoskiej gry w bule)
za każdym razem ukazywały
ogromną potrzebę organizowania tego typu spotkań. Aktywność sportowa, a przy tym integracja i dobra zabawa, jest dla
osób z niepełnosprawnościami niezwykle ważna. Nie spo-

P

iękną wiosenną pogodę
postanowili
wykorzystać
uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy „Zielone
Centrum” przy Stowarzyszeniu
Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
pomóc” na poznańskich Garbarach. Grupa artystów przygotowujących pantomimę w mig
została otoczona przez gości.
Krótką etiudą teatralną zainaugurowano 5 maja wernisaż wystawy pod tytułem: „Ala makata”.
W Galerii „Zielona”, gdzie
jest prezentowana twórczość
uczestników ŚDS, tym razem
pełno było nietypowych, ale jakże imponujących dzieł krawieckich. Każdy gość otrzymał mały
krawat z wypowiedzianym przez
darczyńcę na głos przesłaniem:
„Żyj kolorowo!”. Obdarowani zostali zaproszeni do wspólnego
tworzenia z krawatów tak zwanej makatki, czyli tkaniny dekoracyjnej służącej do zawieszenia
na ścianie lub do rozkładania na
meblach. Cała przygoda rozpo-
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III ŻURAWINKOWY TURNIEJ BOCCI

Pojadą do Portugalii
masz Kalkowski, a na III – Bartosz Urbaniak. W rozgrywkach
integracyjnych najlepszy okazał
się IKS „Zieloni” (I miejsce), drużyna „Aniołki Rogoźno (II miejsce) i OS-W dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu (III miejsce).
Puchary i medale wręczał Szymon Ziółkowski, Poseł na Sejm
RP, mistrz olimpijski i dwukrotny
mistrz świata w rzucie młotem.
Każdy zawodnik otrzymał zdjęcie przedstawiające jego osobę
wraz z autografem.

Zawody uświetniły pokazy artystyczne grup „Kolejorz Kids”
i „Kolejorz Girls”. Zawodniczki
obecne na turnieju – Marta Wesołek (reprezentująca Stowarzyszenie „Żurawinka”) i Kinga
Koza (reprezentująca poznańskie Stowarzyszenie SportowoRehabilitacyjne „Start”) wyjadą
12 czerwca do Portugalii na Mistrzostwa Europy w Bocci. Redakcja „Filantropa Naszych Czasów” życzy powodzenia!

KAROLINA KASPRZAK

sób zliczyć, ile pucharów i medali zdobi mieszkania zawodników. I nie sposób również wyobrazić sobie ich radości z każdego zwycięstwa.
W turnieju udział wziął Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, Zespół Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
Integracyjny Klub Sportowy „Zieloni” w Zielonej Górze, Gimna-

zjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie
Wlkp, przy której działa drużyna
sportowa „Aniołki Rogoźno” oraz
Stowarzyszenie „Żurawinka”.
W kategorii BC-3 I miejsce
zajął Leszek Lorens, II – Natalia Nowicka, a III – Gerard Kurkowiak, w kategorii indywidualnej na I miejscu uplasowała się Marta Wesołek, na II – To-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Gerard Kurkowiak, zdobywca III miejsca w kategorii BC-3.

Rozgrywki integracyjne.

Dekoracje w „Zielonej”
ośrodków
terapeutycznych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji. Dzieła uczestników zyskują coraz
większe zainteresowanie. To za
sprawą pasji i twórczych zdolności, których im nie brakuje.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

częła się od scenki, gdzie jedna z
uczestniczek grała damę, której
nie spodobał się żakiet. Zmieniła zdanie dopiero wówczas, kiedy przyozdobiono go kolorami.
Wtedy można było ubranie nie
tylko nosić, ale i w nim tańczyć!
Talenty uczestników podziwiali przyjaciele z poznańskich

Ozdoba z wyszywanych breloczków do kluczy.

Na ścianie – makatka, czyli tkanina dekoracyjna.
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Trawa
Zadziwia mnie,
Nieśmiertelność
Trawy.
Zmartwychwstaje
Co roku,
Około Wielkanocy.
Niepomna
Na zeszłą jesień,
I zimę,
Co już minęła.
Każdej wiosny
Od nowa,
Rodzi się na zawsze,
Czy ona nie wie
Że nie ma
„Na zawsze”?
I po co się stara,
Ta trawa,
Co rośnie cicho,
Jak wieczność.
Niby jest,
A przecież
Jej nie ma.
A ta trawa, to ta,
Czy już inna…
Jak na drzewie
Liście, takie same,
Lecz nie te same ?
Rośliny, drzewa,
I zwierzęta wszelkie,
Wierzą w jutro
Szczęśliwe,
Wiarą tak naiwną,
Że aż doskonałą.
I tylko ja, podnieść
Się nie mogę,
Uwierzyć w skrzydła,
Które mam u ramion.
Zaufać, raz jeszcze,
Pokochać na zawsze.
Panie,
Daj mi wiarę trawy…

K

Wsparcie
i pomoc
FOT. AURELIA PAWLAK

KATARZYNA KUSEK

S

potkania w poznańskiej
Palmiarni, wyjazdy do Nowej Róży koło Nowego Tomyśla, kontynuacja sprawdzonych programów dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, wsparcie psychologa, nowe
propozycje na bieżący rok – te
tematy zdominowały 16 maja
posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego Oddział Wielkopolska.
Przewodniczący poznańskiego PTSR Edward Wojciechowski
podsumował minione miesiące i
przedstawił nowe propozycje dla
członków Towarzystwa. Wśród
nich jest między innymi projekt
„Trzy teatry. Trzy krainy. Twórcza
i turystyczna aktywność osób
niepełnosprawnych”, realizowany przez PTSR Oddział Wielkopolska, PTSR Oddział w Szczecinie i Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
– To nowość, którą postanowiliśmy przedstawić naszym
podopiecznym – powiedział
Edward Wojciechowski. – Projekt ten zyskał akceptację ZG
PFRON i fundusze przeznaczone
na jego realizację.
Obejmuje trzy wyjazdy dotyczące trzech dziedzin sztuki.
Pierwszy z nich to warsztaty dotyczące teatru ciała, sztuki ruchu
i tańca, które trwały w dniach od
31 maja do 5 czerwca nad morzem w Mrzeżynie. Drugie, z zakresu sztuk plastycznych i muzykowania, odbędą się w Ciechocinku od 22 do 27 sierpnia.
Trzecie, w Karpaczu, przewidziano od 3 do 9 października.
Zwiększyła się liczba członków poznańskiego oddziału

PTSR. Do siedziby na Placu Kolegiackim przychodzą osoby z
diagnozą lub takie, które są już
chore, ale dopiero teraz zdecydowały się skorzystać z oferty Towarzystwa. Bardzo ważna
w takich przypadkach jest pomoc psychologa, który pomoże oswoić chorobę. Podjęła się
tego psycholog Beata Jawłowska, członek PTSR. Pod szyldem
„Spotkajmy się, wspierajmy się”
w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godzinach
od 17.30 do 19.00, odbywają się
spotkania grupy wsparcia dla
osób z SM. Natomiast w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca można skorzystać z konsultacji indywidualnych. Psycholog
nauczy, jak polubić siebie, zrozumieć i przyjąć swoje ograniczenia, aby lepiej funkcjonować
i zdobyć motywację do działania. Ważny jest również kontakt z osobami doświadczonych
chorobą.
– W tym roku będziemy kontynuować projekty, które zyskały
grono zwolenników – dodaje Jan
Jerzewski, sekretarz Rady Oddziału. – Mam na myśli rehabilitację domową, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej oraz
poprawę stanu ﬁzycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych pod nazwą „Ruch i Woda”.
Poznański Oddział PTRSR potrzebuje wolontariuszy, którzy
wspieraliby chorych i pomagali w realizacji innych zadań. Poszukiwani są także asystenci
osoby niepełnosprawnej. Praca
ta gwarantuje uposażenie, które
dla absolwentów specjalistycznych szkół i uczelni może stanowić dobry start zawodowy.

AURELIA PAWLAK

lasa specjalna w Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, w której uczą się dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizuje ciekawy eksperyment metodyczny, polegający na włączeniu
do terapii specjalnie wyszkolonego psa, który współpracuje
z dziećmi już drugi rok. Chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniami.
“Pies w szkole” – bo tak nazywamy nasz projekt, zatwierdzony jako innowacja pedagogiczna pod nazwą “Terapia na cztery łapy i ogon”, pokazuje, że codzienna obecność psa w szkole,
mimo że jest czymś niecodziennym, wcale nie musi być dziwna, jak przekonałam się na przykładzie uczniów z mojej placówki.
Kontakt dzieci z Hondą, bo
tak wabi się piesek, pokazał,
że uczniowie w miarę obcowania z nią uczą się odpowiedniego zachowania wobec psa, zasad kontaktów z nim i zwyczajów zwierząt. Takie emocje i postawy jak wrażliwość, empatia, tolerancja, akceptacja nie są
dla nich niczym obcym i potraﬁą
wprowadzać je w czyn.
Ten pozytywny oddźwięk na
codzienny pobyt psa w szkole uświadomił nam, że może
warto rozwinąć ten projekt o
możliwość obcowania z innymi zwierzętami. W związku z
tym nawiązaliśmy kontakt ze
Stowarzyszeniem na rzecz Rehabilitacji, Ekologii I Ratowania
Zwierząt Rzeźnych BENEK. Odwiedzamy siedzibę Stowarzyszenia w Szewcach, mogąc obserwować życie różnych zwierząt w schronisku, ale, co ciekawe, pan Michał Bednarek przywozi swoich podopiecznych do
naszej szkoły. I co się okazuje
– wejście do szkoły konia, kangura, świni, kozy czy gadów nie
jest żadnym problemem. Efekt
tych spotkań to możliwość
wzięcia na ręce węża, jaszczurki, żółwia, przywitanie się
z kangurem, pogłaskanie świni czy przytulenie się do konia
i kozy, i oczywiście ogrom wiedzy na temat życia i zwyczajów
tych zwierząt i ich często bardzo przykrych doświadczeń z
ludźmi. Dzięki tym spotkaniom
dzieci dowiadują się, jakie tragiczne losy miały te zwierzęta
i że zwykle przyczyniał się do
tego człowiek. Takie poglądowe zajęcia uwrażliwiają dzieci
na los zwierząt i uświadamiają
im, że to właśnie my jesteśmy
za nie odpowiedzialni.
Drugim z zadań naszego projektu jest uświadomienie dzieciom i rodzicom, jak bezpiecznie
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Bezpiecznie
wśród zwierząt

wa” – stając na baczność, odwracając się od psa i nie patrząc
na niego.
Spotkania pozwoliły poznać
też „psi język”. Bowiem zwierzęta mówią do nas postawą swoje-

go ciała. Jeżeli nauczymy się czytać te znaki, to zawsze będziemy
wiedzieć kiedy mówi do nas: jestem zmęczony, nie chcę się z
tobą bawić, jestem zły, jestem
głodny, boli mnie, nie zbliżaj się
do mnie – to dla nas czerwone
światło. Do zabawy zaprasza
lekko otwarty pysk z widocznym
językiem, ogon merdający, luźna
postawa. „Hej, pobawmy się razem”– mówi do nas.
To jest wiedza, którą powinno mieć każde dziecko i dorosły. Często bowiem w czasie spacerów z Hondą jestem
świadkiem skrajnych sytuacji,
zachęcania dzieci przez rodziców do głaskania mojego psa.
Rzadko ktoś pyta o pozwolenie i zgodę. Często też rodzice straszą dziecko: „Nie podchodź, bo cię ugryzie” – rozwijając w dzieciach lęk i strach,
który może przerodzić się w fobię. Dlatego też naszym celem
jest proﬁlaktyka, aby kontakty
ze zwierzętami były bezpieczne, a nie pokazywały jakie to
zwierzęta mogą być groźne.
Tak naprawdę problem leży w
człowieku. Pies zwykle jest niebezpieczny przez naszą bezmyślność, brak wyobraźni i niewiedzę w procesie jego wychowania. Wzmacnianie niepożądanych zachowań i brak kontroli mogą prowadzić do sytuacji tragicznych. Pies agresywny, lękliwy, zaniedbany, głodny to
pies groźny, ale winę za to ponosi człowiek.

MAJA SZWANKA
FOT. (3X) JERZY KOT

należy zachować się w kontaktach z psem. Zwierzęciem, które
spotykamy na każdym spacerze
i w każdym miejscu naszego bytowania. Tematy te podejmowane są bardzo często podczas zajęć integracyjnych uczniów klas
masowych i specjalnych. Honda
zawsze uczestniczy w tych zajęciach, przysłuchując się opowiadaniom o dotychczasowych doświadczeniach uczniów. Dowiadują się, ile błędów w kontaktach ze zwierzętami popełniają i
jakim to może być zagrożeniem
dla ich zdrowia i życia.
Chcąc rozwinąć nasze działania w zakresie proﬁlaktyki pogryzień nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „My nie gryziemy”
Ewy Naworol. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Dziecka wszyscy uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w interaktywnym szkoleniu multimedialnym prowadzonym przez przedstawicieli Fundacji, mającym na
celu propagowanie proﬁlaktyki
pogryzień. Akcja trwała tydzień.
Uczniowie dowiedzieli się jak
należy się zachować podczas
kontaktów z psem, jak odczytywać mowę jego ciała i co zrobić
w sytuacjach zagrożenia, aby nie
narażać swojego zdrowia i życia.
Atrakcją dla naszych uczniów
było miejsce szkolenia: rzadko
spotykana na polskich drogach
amerykańska ciężarówka marki FREIGHTLINER. Dzieci opuszczały pojazd ze świadomością,
że zwierzętom należy się szacunek, a prawidłowa i świadoma
komunikacja z psem ma wpływ
na ich bezpieczeństwo.
Uczniowie dowiedzieli się,
że pies może być najlepszym
przyjacielem, ale przeżywa takie same emocje jak człowiek:
strach, lęk, ból, zmęczenie, frustracje, a wtedy jego reakcje
mogą być nieprzewidywalne i w
takiej sytuacji nawet najłagodniejszy pies może nas zaatakować. Po zajęciach dzieci już wiedzą, że psu nigdy nie patrzy się
w oczy, nie podchodzi z przodu tylko po łuku, nie przeszkadza w jedzeniu, nie ucieka przed
nim, nie zabiera mu zabawek i
nie przeszkadza w zabawie, nie
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rozdziela w sytuacjach konﬂiktowych z innym psem, nie wykonuje przy nim gwałtownych ruchów.
A gdy spotyka się psa bez
opieki, nie wolno do niego podchodzić ani go głaskać,
należy stanąć bokiem i kątem
oka obserwować jego zachowanie. Jeżeli nie reaguje na nas
– wolno, idąc bokiem, oddalamy się w przeciwnym kierunku, a taką sytuację niezwłocznie
należy zgłosić przedstawicielom
Straży Miejskiej lub rodzicom.
Gdybyśmy jednak ocenili postawę psa jako agresywną i obawiali, że może nas zaatakować,
powinniśmy przyjąć jedną z
dwóch postaw: „żółwika” – chroniąc uszy, brzuch i kark, „drze-
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obi się jesiennie. W końcu to już październik. Liście żółte na dębach. Klony
jakby płonęły, tak żywe kolory mają w słońcu. Rysowaliśmy patykiem na ścieżce zagadki. Pawełek rzucał żołędzie do kałuży.
Potem zaprowadził mnie
do starego komina przy starym szpitalu. Chyba tam z Jackiem chodził. Znalazł dziurę w
płocie i poszliśmy oglądać ów
komin i stare rurociągi z powyginanymi zaworami. Mnie
spodobały się czerwone bluszcze na płocie. Pawełek stwierdził, że tak już jest: jemu podoba się komin, a mnie liście. Ale
dobrze to powiedział. Dzięki
temu jest ciekawiej na świecie.
Filozof mały.
Miłe sobotnie popołudnie.
Namiastka normalności… no,
może prawie normalności.
Wróciliśmy do hotelu. Przynajmniej bezstresowo mogłam się
umyć, bo rodzice nie czekali w
kolejce pod łazienką. Nawrzucałam do miski brudnych rzeczy, zasypałam proszkiem, zalałam wodą. Dziś przyjeżdża
Jacek, więc nocą upiorę.
Sporo kosztuje taki pokój,
ale chyba bez zaplecza się
nie da. Gdzie trzymać ciuchy,
gdzie je prać, suszyć i prasować? Gdzie czasami porządnie się umyć i przespać? Łatwiej jest, gdy ma się takie
miejsce. Tylko dlaczego kosztuje ponad 700 złotych za tydzień?
Co dzień rano patrzymy na
Warszawę w oddali. Wschodzące słońce podświetla stopniowo od lewej kolejne budynki. Ciekawe widowisko. Pawełek już coraz wyższy i widzi
więcej.
Wracamy do Szczecina!
W domu. Walizki, torby…
wszędzie. Trzeba się rozpakować, pakując jednocześnie
następny wyjazd. Przemyśleć,
co może być potrzebne w razie czego. Zabezpieczyć trochę ubrań, rzeczy kuchennołazienkowe. Gdzie to wszystko trzymać?
Rozmawiałam z jedną z
mam. Też ma ”życie na walizkach”. Latami spakowane walizki… Znam to za dobrze. Czekając na telefon, że jest nerka,
mieliśmy spakowaną waliz-

(25)

Dwa życia
kę z Pawełka rzeczami. Co pół
roku wymieniałam jej zawartość, bo Pawełek rósł. Były takie ubrania, których nigdy nie
założył.

śmierdziała i była kwaśna, że
nikt jej nie jadł i dzieci chodziły głodne. Dzisiejsza pasta jajeczna też była nie do zjedzenia.

I teraz chyba też tak być
musi. Zawsze gotowi.

Pawełek rano zrobił bałwanki dla naszej pani doktor. Pociął z tej okazji swoje skarpetki, bo wpadł na pomysł, że
bałwanki potrzebują szalików.
A że skarpety były w paski,
to nadawały się idealnie. Bałwanki wyszły rewelacyjnie. Aż
zrobiłam zdjęcie.

Pawełek po nocnej podróży, a może nie z tego powodu,
zbudził się z katarem. Kompletnie mnie to załamało. Nie
chcę powtórki z rozrywki. Wystarczy. Chcę trochę pomieszkać w domu, odetchnąć, proszę…

ROZDZIAŁ 21
POWTÓRKA
Z ROZRYWKI
Miesiąc później.
Powtórka z rozrywki, z rozrywki powtórka, słuchają jej
domy, słuchają podwórka, a
czas sobie płynie banalnie jak
ptak. Powtórka z rozrywki? A
jak? A tak.
Znów na oddziale. Wizyta w poradni, złe wyniki, oddział, pulsy, badania, powtarza się scenariusz sprzed miesiąca. Tylko za oknem biało.
Spadł dziś śnieg. W zasadzie
wciąż pada, od samego rana.
Nie ma jednak mrozu, więc
jest tylko trochę biało i strasznie mokro. Gdy szłam do sklepu, moje buty nasiąknęły jak
gąbka. Chlapociapa na chodnikach i na ulicach. Reszta
ładnie biała. Nasz las biały, dachy domów też. Tyle o pogodzie, chociaż to ona, dziś przy
sobocie, dniu drętwym w szpitalu, jest na ustach wszystkich. W końcu to pierwszy tej
jesieni-zimy śnieg.
Pawełek dziś rano, podobnie
jak i wczoraj miał antyhumor.
Denerwuje się łatwo i jeżeli coś
idzie nie po jego myśli, wpada
w złość. Ale i tak podziwiam
go za cierpliwość, z jaką znosi wszystko, co się dzieje. Napad złości trwa chwilę, potem
i tak robi, co trzeba. Pobieranie krwi o 5 rano, leki dożylne,
budzenie w nocy na siku i picie. Obiad wtedy, gdy jest, a nie
wtedy, gdy on jest głodny. Podobnie śniadanie i kolacja. Nie
zawsze to, na co ma ochotę.
Zazwyczaj są to jakieś papki,
pasty, albo szynka z chrząstkami. Ostatnio, gdy tu byliśmy, jedzenie było super, teraz
jest kiepskie. Wczoraj ryba tak

Potem zaniósł jak największy skarb te bałwanki Pani
Doktor. Spotkały się z życzliwym przyjęciem, więc był z
siebie zadowolony. Dodało mu
to skrzydeł i robił zadanie, rozwiązywał zagadki, pisał i kolorował.
Musimy jutro wymyślić na
poranek coś równie ciekawego, by dać Pawełkowi powód
do dumy ze swoich osiągnięć.
Trochę bawimy się samochodami, trochę wycinamy,
co już jest tradycją szpitalną,
trochę czytamy. Pawełek gra
na tablecie, od czego, niestety,
trudno go odciągnąć. Czekamy na poniedziałek, gdy mają
być badania, a jeżeli trzeba,
będzie to też biopsja. Co się
dzieje? Czemu wciąż coś jest
nie tak? Czemu pogarszają się
wyniki? Dlaczego nerka nie
chce pracować dla Pawełka?
A może dlaczego Pawełek nie
chce nerki?
Jacek jutro wraca do Szczecina. Przyjeżdża mama. Nie lubię zostawać bez Jacka w Warszawie. Będąc razem uspokajamy się przez same bycie razem. Oboje obeznani z życiem
szpitalnym zastępujemy się
we wszystkim. Babcie muszą
się wdrażać. Ale pomoc jest
potrzebna. Mogę dzięki niej
pójść zjeść obiad, a nie dławić
się każdym kęsem w pośpiechu, połykając byle co. Mogę
umyć się w hotelu, a nie w
brzydkiej łazience, która służy
rodzicom z trzech oddziałów,
więc dostanie się do niej niekiedy graniczy z cudem. Najlepiej byłoby się myć chyba na
przykład o trzeciej nad ranem.
Wtedy może nie będzie kolejki. Najgorzej jest rano, gdy
wszyscy biegną za potrzebą.
Łazienka i toaleta to to samo
pomieszczenie. Czasami lepiej
jest zjechać na pierwsze pię-

tro lub parter, zrobić co trzeba i wrócić. Zajmie to mniej
czasu. No chyba że winda nie
przyjeżdża, powiedzmy, przez
10 minut. Wtedy się nie opłaca. A kolejka przepadła i człowiek już nie wie co zrobić. Takie to kwiatki z życia oddziału.
Na pochwałę zasługuje kuchenka dla rodziców. Jest!
Sam fakt jest istnienia to już
dużo. Jest lodówka, jest dzbanek elektryczny, stół, krzesło,
zlew. Super.
Po naszej stronie w salach
chorych są telewizory. Jest
około 50 kanałów. Nie oglądamy, ale są tacy, dla których to
towarzysz niedoli.
Pawcio śpiący, a ja pisząca.
Dziś przytaszczyłam do szpitala komputer. Mam dostęp do
sieci, więc korzystam…
Prawie już tydzień jesteśmy
w stolicy. Scenariusz jak poprzednio. Badania kontrolne
i niespodzianka, zła niespodzianka. Od razu na oddział.
Następnego dnia wyniki jeszcze gorsze, więc od razu pulsy. Miały być trzy. Wyniki po
trzech nie były zadowalające,
więc kolejne trzy. Nawet nie
pytam już naszej doktor, kiedy ewentualnie wychodzimy.
Tego nie wie nikt. Pawełek jakoś to wszystko znosi. Buntował się przez pierwsze dni.
Ciągle wspominał dom. Teraz
zaczął nawet rozrabiać, a co
jakiś czas śmiejemy się razem
do łez z różnych głupotek. Tak
zwana głupawka nas napada.
Jakoś trzeba rozładować stres.
Pawełek niby czuje się na
oddziale lepiej, ale najchętniej cały czas by się przytulał.
Wszystko z mamą. Nawet w
chowanego bawię się z dzieciakami razem z Pawciem.
Dziś robiliśmy straszydła i
dynie na jutrzejsze Halloween. Chociaż entuzjastką tego
święta nie jestem, to w szpitalu każda odmiana jest dobra.
Paradowały potem po korytarzu dzieciaki z duszkami na
paluszkach (z chusteczek higienicznych) i w kolorowych
czapach, na których narysowały pająki i inne okropieństwa Te dzieciaki to Pawełek
z dwoma koleżankami 5 latkami. Bawią się trochę razem, a
ja mam mini etat opiekunki.
cdn.
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e zwierzaki lubią rządzić
– wtrącił pan Henio. – Ale,
jak to mówią, ktoś musi.
– Chłopaczyska pozwalali
mu na wszystko, moja nie lepsza była… karmili go pod stołem, mało tego, wpuszczali
go do łóżka i dawali wyjadać
z talerza. Fuj! Wstręciuchy! Te
wszystkie zarazki… Bo ja, jeśli nie wiecie, strasznie obrzydliwy jestem. Ledwie udało się
nauczyć kundla wychodzenia
za potrzebą, bo najchętniej sikałby na dywan. Ale swój rozum miał i umiał się przymilić.
Te włóczykije, Krzysztofek już
wtedy miał zapędy na survivale, wszędzie brały go ze sobą.
Nauczyli go gry w chowanego. Trzeba przyznać, że nasz
miał niesłychaną cierpliwość
do wnuków. Był ich kumplem
do wszelkiej rozróby. Jak się
bawili w wojnę i brali jeńców,
to on pozwalał nawet sznurem
od żelazka związać się jak ten
baleron. Raz Szymek przybił
mu gwoździem ucho do podłogi, a pies nawet go nie drasnął.
– Pozwolił na coś takiego? –
sceptycznie spytał Henio masując do tego jednocześnie
obydwa podudzia.
– Chłopcom pozwolił.
– To jak u nas – wtrącił Artur. – Kiedyś.
Chłopcy przebierali go za Indianina, rycerza. Zimą zaprzęgali do sanek… Kiedyś bawili
się we fryzjera i powycinali psu
całe połacie sierści. Wyglądał!
Mówię wam, prawdziwe nieszczęście na czterech łapach…
Taak… huncwot był z tego naszego sznaucera. Rządził nam
w domu jak chciał, bestia nieusłuchana. Aż kiedyś zginął.
Odłączył się od chłopców i już
nie wrócił.
– Ktoś go złapał? – próbowała zgadnąć Ela.
– Albo hycel – krótko rzucił
Artur.
– Też tak myśleliśmy. Chłopcy płakali… Coś strasznego, mówię wam… Jakby zniknął ktoś z rodziny. Szukaliśmy
go. Nawet rozwiesiliśmy kilka ogłoszeń w okolicy. Nic, kamień w wodę.
– Biedne te dzieci.
– Minął jakiś czas, łzy rozpaczy podeschły, życie wróciło
do normy. I wtedy, całkiem nie-
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Opowieść
(22)
osobliwie inna
oczekiwanie, spotkaliśmy go
na niedzielnym spacerze.
– Wrócił?!
– Nie Elżuniu! Szedł karnie,
jak nigdy nie chodził, przy nodze jakiegoś młodego mężczyzny. Chłopcy rzucili się do niego z okrzykami radości… A on?
Nic! Jakby ich nie znał.
– Może to był jakiś inny pies?
– domyślał się Artur. Z trudem
utrzymywał głowę znosząc
jednocześnie coraz boleśniejsze napięcie mięśni.
– Nie! – zaprzeczył Józiu. –
Nasz! Miał jeszcze nieodrośniętą sierść… Podeszliśmy do
faceta i pytam skąd ma tego
psa. A on, że przyszedł do niego kilka tygodni temu pod
same drzwi. Wyobraźcie sobie,
leżał dwa dni na wycieraczce,
aż gość się zlitował i wpuścił
do mieszkania. Od tamtej pory
pies już go nie odstępował.
– Nieprawdopodobne! –
rzekł się Heniu mocując się
przez chwilę ze spastyką. –
Jeszcze nigdy nie słyszałem o
podobnym wypadku.
– A widzisz… Wyprowadził
się, zdrajca jeden i niewdzięcznik. I to całkiem niedaleko, bo
na drugą stronę ulicy!
– Zabraliście go na powrót? –
spytał Artur.
– Skąd! Nie dał się ruszyć,
nawet groźnie warczał. Trzeba było pogodzić się ze stratą.
Ja nie, bo nawet byłem zadowolony, ale wnuki?…W końcu
oddaliśmy jego miskę, smycz i
kaganiec, posłanie, i stare imię,
bo tam mienili go jakimś Cezarem.
– Może był chory?
– Może… A kto go wie, co mu
strzeliło do łba, szkaradzie jednej…
– Są dziwy na niebie i ziemi… – rzekła Ela.
– Artur, a jak z tobą? Masz
strasznie twarde pośladki – powiedział Heniu. – Napinasz je?
Jeszcze raz rozluźnił całe
ciało. Widział, z jaką uwagą
przygląda mu się Elżbieta. Skupił się jeszcze bardziej… Utlenowana krew popłynęła do
masowanych mięśni. Oglądał
je, czuł i wreszcie uspokoił. Już

do pracy żaden samowolny impuls ich nie pobudzał.
– Lepiej? – spytał zduszonym
głosem.
– Teraz trochę.
W końcu poklepał Artura po
ramieniu i powiedział:
– Gotowe, obudź się. Teraz
na ciebie kolej.
Znaczyło to, że zaraz między poręczami będzie ćwiczyć
stanie.

ROZDZIAŁ
PIĘTNASTY
– Stań na tle tego wywróconego pnia – powiedziała Elżbieta pokazując palcem, w którą stronę ma przejść. – Przesuń
się bardziej w lewo… bliżej tej
pomarańczowej huby.
Artur rozejrzał się za hubą i
stanął tak jak chciała. Zerknęła na niego przez obiektyw, na
moment znieruchomiała i niewidocznym ruchem palca wyzwoliła migawkę.
– Ustaw się bokiem – poprosiła i przeszła kilka kroków,
żeby zmienić kąt patrzenia. Parokrotnie przykładała do oka
wizjer, nim zdecydowała się
zrobić zdjęcie. Potem podbiegła do niego i z bliska pstryknęła parę razy.
– Obfotografuję cię całego! –
powiedziała śmiejąc się.
– Dopiero przyzwyczajam
się do roli modela…
– Przyzwyczajaj się, przyzwyczajaj!… Mam w zapasie
jeszcze sporo ﬁlmów!… – odparła. – Chodźmy do tamtych
karp – zaproponowała, pokazując wydarte z ziemi korzenie
wywróconego drzewa.
Artur schylił się i zwolnił blokadę wózka.
Na ścieżce wyprzedziła go.
Odwróciła się i sprawdziła,
gdzie jest słońce. Zrobiła dwa
zdjęcia i dwa następne z większej odległości w planie ogólnym.
– Dziś jest fantastyczne
światło – powiedziała. – Wyjdą
z tego dobre odbitki.
– Jeśli tak twierdzisz?... –
rzekł męcząc się na leśnym
dukcie. Nigdy tu nie byliśmy.
– Bo nikt się tak daleko nie
zapuszcza!
Dalej leżało kilka wiatroło-

mów. Gdy znaleźli się blisko
wykrotu, w poszukiwaniu najlepszego planu spojrzała przez
wizjer.
– Tam będzie najciekawiej
– pokazała miejsce w którym
miał się znaleźć. – Tak, właśnie
tam… tam… tam, gdzie ten kamulec…
Balansując na omszałych
korzeniach zatrzymał się przy
głazie leżącym przed wykrotem, a ona postawiła aparat na
sąsiednim kamieniu. Ustawiła
samowyzwalacz i szybko podbiegła do niego. Przysiadła mu
na kolanach zarzucając ręce
na szyję. Znieruchomieli w
oczekiwaniu na kliknięcie migawki. Dziś nadzwyczajnie pasowali do siebie. Byli w podobnych spodniach z jasnobrązowego sztruksu i niemal takich
samych zamszowych butach.
On miał do tego popielate polo,
zaś ona jasnoniebieski, wełniany pulower i tiulową apaszkę w
podobnym kolorze. Tą apaszką
przewiązała włosy.
Patrzyli na obiektyw aparatu.
Ciche pstryknięcie uwolniło ich
ze znieruchomienia.
Elżbieta obróciła się.
– Kiedyś ze wzruszeniem będziemy oglądać te zdjęcia – powiedziała. – Wrócimy do tego
dnia, tego jaru… i do siebie, takich, jacy dziś jesteśmy…
– Jak będziemy starzy i przygarbieni? – rzekł równie wesoło.
– Będziesz wtedy jeszcze
mnie kochał?
– Taką starą i pomarszczoną?
– Jak suszona gruszka.
– Czy ja wiem?… może?…
– Jesteś wstrętny! – zaśmiała
się dając mu kuksańca w bok.
– Chyba się na ciebie obrażę.
Chodźmy dalej.
Zerwała się i zaraz przystanęła.
– Ktoś tu idzie – powiedziała.
Popatrzyła przed siebie, skąd
dochodził trzask łamanych
gałęzi. Odgłos jak spod dziczych rapci lub uderzeń jeleniego wieńca przybliżał się. Był
całkiem głośny, gdy z gęstwy
świerków wyłoniła się przygarbiona sylwetka okutana w obszerną, wojskową pelerynę.
– To Berenika – szepnęła.
cdn.
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Radio
pełnosprytnych
– Masz w swoim otoczeniu
osoby niepełnosprawne? Ile ich
jest? Jakie są ich charaktery?
– Moje otoczenie od lat szkolnych i licealnych było związane
z osobami zdrowymi. Dopiero
później, gdy już był Internet, zaczęłam poszukiwać osób z moimi lub podobnymi schorzeniami. Dzisiaj mam kilku kolegów,
koleżanek i przyjaciół z niepełnosprawnością.
Pracowałam
nawet w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Kołobrzegu. Pojawiałam się na zlotach dla osób
niepełnosprawnych. Jakie to są
osoby? Bardzo różne. Jedni są
na wózku, inni niskiego wzrostu, jeszcze inni nigdy nie będą
samodzielnie żyć. Osobowość
czy charakter to już inna, bardzo
szeroka kwestia, niezależna od
rodzaju niepełnosprawności.
– Jaki jest Twój stosunek do
osób niepełnosprawnych?
– Każdą osobę niepełnosprawną traktuje normalnie. Są
takie, które wymagają mniej lub
więcej pomocy, tak samo jak ja.
Niepełnosprawność uczy pokory
i cierpliwości. Na pewno i ty, Sylwio, miałaś kiedyś dołka i znalazły się osoby, które ci dały przynajmniej uśmiech. Ja też miewam chwile złamań, i wtedy
ludzka życzliwość jest mi potrzebna. Dla mnie osoby niepełnosprawne nie są wyjątkowe; po
prostu jesteśmy wszyscy takimi
samymi ludźmi.
– Czy uważasz, że niepełnosprawność bądź choroba ogranicza nasze życie?
– Niepełnosprawność stawia
bariery, ale my sami musimy je
pokonywać – na początek w naszych głowach. Musimy znaleźć
w sobie siłę do walki o siebie. A
do tego potrzebna jest jeszcze
pomoc innych osób, które będą
sprzyjać naszej walce.
– Czy choroba lub niepełnosprawność usprawiedliwia kogoś, kto pozostaje bierny?
– Nie! Na bierność, lenistwo,
nie ma usprawiedliwienia. Każdą osobę z niepełnosprawnością
stać na jakąś aktywność. Znam
osoby, które pomimo przeciwności losu, przykucia do wózka,

FOT. ARCHIWUM

Z ARLETĄ PACZYŃSKĄ, właścicielką i prezenterką radia „Pełnosprytni”,
osobą chorą na zespół wad wrodzonych, rozmawia SYLWIA KOŚMIDER.

bez możliwości wyjścia z domu
– pracują, uczą się pogłębiają
swoje pasje.
– Jakie oceniasz przystosowanie środowiska do osób niepełnosprawnych?
– Raczej pozytywnie. Społeczeństwo zaczyna otwierać
się na problemy osób niepełnosprawnych. Sklepy, restauracje, urzędy, szkoły, uczelnie wyższe, także atrakcje turystyczne,
bywają dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Czy praca dla osób niepełnosprawnych nie jest trochę ﬁkcją? Jak radzą sobie na
otwartym rynku pracy?
– Pracując w kadrach w kołobrzeskim hotelu zauważyłam,
że pomimo chęci zatrudniania
osób niepełnosprawnych problem tkwił w barierach architektonicznych, uniemożliwiających im pracę. To wciąż jeszcze dość częsta przeszkoda. Ponadto pracodawcy niekiedy nadal oceniają niepełnosprawnego
kandydata po wyglądzie, nie po
jego możliwościach i przydatności. Mimo to uważam niepełnosprawni mają szansę pracować,
tylko też trzeba z ich strony chęci do nauki i dreptania w poszukiwaniu pracy.
– Co sądzisz o związkach
osób niepełnosprawnych ze
zdrowymi?
– Wszyscy, osoby niepełnosprawne i zdrowe, mają równe
prawo żyć w miłości i czułości z
drugą osobą. Jednak do przemyślenia pozostaje kwestia zajścia
w ciążę, ale to już sprawa bardzo
indywidualna. Konieczne bywają badania genetyczne, in vitro
czy domy adopcyjne.

– System edukacji w Polsce
jest twoim zdaniem dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
– Chodziłam do „normalnej”
szkoły, bez przywilejów czy innego toku nauczania. Dzisiaj
wiele szkół proponuje różnego
rodzaju udogodnienia. Nie mam
zastrzeżeń do systemu edukacji
dla osób niepełnosprawnych.
– Co sądzisz o stosunku młodzieży do osób niepełnosprawnych bądź chorych? Czy młodzież jest tolerancyjna?
– W mojej szkole młodzież,
ale także dorośli, nie ułatwiali mi
życia. W ciągu minionych 20 lat
tolerancji jednak przybyło. Młodzież bywa wrażliwa na krzywdę drugiej osoby, wie, że niepełnosprawny wymaga szacunku i
nie jest gorszy od innych.
– Jesteś za eutanazją? Czy
osoba chora może jej zażądać?
– Jestem za. Osoba nieuleczalnie chora i cierpiąca powinna
mieć prawo do zdecydowania o
swoim życiu.
– Jak ludzie zdrowi reagują
na Twoją niepełnosprawność?
Strachem? Współczuciem?
– Ci, którzy mnie znają, akceptują mnie taką, jaką jestem.
Współczujących szybko ściągam na ziemię. Mówię, że są
osoby, które mają gorzej w życiu. Strach okazują czasem pracodawcy: czy sobie poradzę,
czy będę dobrym pracownikiem. Osoby zdrowe, których nie
znam, tu, w Norwegii, gdzie teraz mieszkam, uśmiechają się
do mnie przyjaźnie.
– Skąd pomysł na prowadzenie radia? I skąd taka nazwa?
– Próbowałam przejść rekrutację w innym radiu w 2000 roku,
ale przegrałam z moim głosem i
wymową. Dlatego z nieżyjącym
już moim przyjacielem Radkiem
założyliśmy w 2011 roku własne radio. Zrobiłam stronę internetową, Radzio ogarnął sprawy z serwerem i tak się zaczęło. Skąd nazwa? Bo sprytnie robimy wszystko sami. Integrujemy się ze słuchaczami i prezenterami. Potraﬁmy śmiać się z siebie. A to dobra cecha.

Z

powodu przewlekłej, ciężkiej choroby jaką jest trądzik odwrócony, a także w wyniku wypadku samochodowego, stałam się osobą niepełnosprawną, w stopniu, jak zapisano w orzeczeniu, umiarkowanym. Ja nie tak oceniam
swój stan… Byłam niegdyś nauczycielką, prowadziłam też
własną ﬁrmę.
Moja choroba objawia się
obecnością przetok, ropniami,
ogromnymi bliznami. Rozpoczyna się w cebulkach włosowych, zwłaszcza w miejscach
wydzielania potu, wiec w pachwinach ramion i nóg, także na głowie. Jej przebieg jest
bardzo bolesny.
Zdaniem lekarzy specjalistów jedyną skuteczną formą
terapii najczęściej pozostają
zabiegi chirurgiczne, którym
podlegam obecnie.
Schorzenie
zaatakowało
mnie już 19 lat temu, lecz diagnozy doczekałam się dopiero w czerwcu 2015 roku w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Przedtem twierdzono między
innymi, że mam czyraczność,
pomagano mi przez zaleczanie zmian skórnych, stosowa-

N

azywam się Arnold Szostak,
mieszkam w Poznaniu. Jestem
osobą niepełnosprawną po amputacji obu nóg. Była ona konieczna
powodu zatoru żył głębokich, co
spowodowało martwicę i odmrożenie stóp. Powikłania doprowadziły do coraz wyższych amputacji. Obecnie lewa noga jest amputowana podkolanowo, prawa nad
kolanem. W tym stanie pozostaję
od 2002 roku.
Po bardzo długiej rehabilitacji
stanąłem wreszcie na protezach.
Jednak mam bardzo poważny kłopot: z powodu nie udokumentowanych lat pracy nie otrzymałem
renty ZUS. Dlatego utrzymywałem się z dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku MOPR. Dzięki pomocy
Stowarzyszenia „Eko Salus” podjąłem pracę telemarketera. Jestem
z zawodu technikiem lakiernictwa precyzyjnego, jednak pracy tej
nie mogę wykonywać, ponieważ z
wielkim trudem poruszam się na
protezach, co jest szczególnie kłopotliwe zwłaszcza zimą.
W 2012 roku zawarłem związek
małżeński. Moja żona jest również kobietą niepełnosprawną ru-
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W walce o zdrowie i życie
nie antybiotykoterapii, nacięcia ropni, uodparnianie autoszczepionką – nie zdając sobie sprawy, że leczy się w ten
sposób trądzik odwrócony. Pomagało, ale na krótko. Jest to
choroba tak rzadka, że wielu
lekarzy nawet o niej nie wie i
otwarcie się do tego przyznaje.
Po 19 latach znalazłam się
w trzecim, ostatnim stadium
choroby z rozległymi ranami
i ropniami we wspomnianych
miejscach, które grożą przetokami i zakażeniami wewnątrz
ciała. W tym roku miałam już
trzy operacje usunięcia zaatakowanych części, w tym dwie
w Klinice Uniwersyteckiej we
Wrocławiu, która jako jedyna
w Polsce specjalizuje się w takich zabiegach i leczeniu trądziku odwróconego.
Podczas ostatniej operacji wycięto mi ogromny ropień w okolicy krzyżowej, który uciskał układ nerwowy. Jednak jest szansa, że rany uda
się zaleczyć mimo drożdżycy
i gronkowca złocistego, zwalczanego antybiotykami.
Jakby tych nieszczęść było
mało, w styczniu 2015 roku
miałam wypadek samochodowy, który spowodował trwa-

jące do dziś zagrożenie bardzo poważnym, trwałym kalectwem.
Wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej na główną zatrzymałam się, aby przepuścić przejeżdżające pojazdy.
W tym momencie z wielką siłą
uderzył mnie z tyłu samochód,
wskutek czego mimo zagłówka doznałam uszkodzeń rdzenia kręgowego w pięciu miejscach. Stwierdzono cztery
przepukliny, w tym w odcinku
szyjnym, w których wypadły
dyski i wbiły się w rdzeń kręgowy, pozostawiając, szczęście w nieszczęściu, od 8 do 10
milimetrów nie uszkodzonych
komórek nerwowych. Dlatego cały czas boję się, że z powodu jakiegoś urazu, upadku,
potknięcia się czy nawet gwałtownego ruchu głową podczas
snu mogę stać się osobą całkowicie sparaliżowaną od szyi
w dół.
Operację mojego kręgosłupa przewidziano w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem, która jako jedyna w Polsce chce
się jej podjąć, ale dopiero po
pół roku po całkowitym zaleczeniu ran pooperacyjnych

trądzika odwróconego i pod
warunkiem, że w tym czasie nie będzie jego nawrotów.
Nie można bowiem przeprowadzić takiej operacji w sytuacji, gdy ta choroba może zaatakować operowane miejsca,
siejąc ogrom groźnych bakterii. Żyję więc wciąż z obawą,
ale i z nadzieją.
Sprawa o odszkodowanie
traﬁła do sądu i nadal trwa.
Wtedy nastąpiło coś, co trudno pojąć. ZUS zawiesił mi od
września ubiegłego roku wypłatę renty z argumentem, że
nie posiada moich dokumentów, ponieważ znajdują się w
Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Na czas braku renty z ZUS-u otrzymuję rentę socjalną
z MOPR-u w wysokości 600
złotych, a także zasiłki celowe – średnio około osiemset
złotych do tysiąca – na środki
opatrunkowe i leki.
A moje wydatki? Same wymienione środki i leki wraz z
rehabilitacją kosztują mnie
około 1500 złotych. Kosztowna jest też specjalna dieta,
konieczna w moich schorzeniach. Mieszkam z mamą i
synem, mama też choruje. Za
mieszkanie powinnam płacić około tysiąca złotych mie-

sięcznie. Nie mam tej sumy,
więc nie mam wyjścia. Nie
płacę. To dodatkowy powód
do ciągłej obawy, co dalej.
Wciąż jednak liczę na wyleczenie czy trwałe zaleczenie mojej choroby, a przede
wszystkim na operacyjne wyleczenie kręgosłupa, dzięki czemu nie będę zagrożona
dalszym kalectwem. Może po
rehabilitacji będzie możliwy
mój powrót do życia zawodowego. Marzę tak, wiodąc egzystencję polegającą głównie
na zmianach opatrunków, pomiarach cukru – ponieważ dołączyła się cukrzyca – przyjmowaniu insuliny i innych leków. Mimo wszystko nie tracę
nadziei.
Kto chciałby mi pomóc w
mojej walce o zdrowie i życie,
może przesłać darowiznę na
konto ING Bank Śląski 94-10501520-1000-0091-0776-7866.

EWA KIJAK
EWA.KIJAK@GMAIL.COM

Od redakcji:
Orzecznie o niepełnosprawności, dokumenty lekarskie i
zgoda na publikację powyższego listu znajdują się w naszym posiadaniu.

Z cukrzycą
– po amputacji obu nóg
chowo i porusza się, podobnie jak
ja, na protezach. Niestety, w 2014
roku mój stan zdrowia pogorszył
się, zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu B. Mimo to nadal jestem aktywny, ale powodu cukrzycy pogłębił się kłopot z chodzeniem na protezach, kikuty nóg po
prostu tego nie wytrzymują.
Dlatego proszę o pomoc w
znalezieniu wózka elektrycznego, który pomógłby mi w dojeździe do pracy i poprawił jakość
mojego życia. Może ktoś mógłby
mi oﬁarować taki wózek? Obecnie nie pracuje ze względu dojazd do pracy, dość odległej od
mojego miejsca zamieszkania.
Starałem się o wózek elektryczny w MOPR i PFRON w Poznaniu,

Darowizny na kupno nawet starego wózka można wpłacać na
moje konto: PKO Bank Polski S.A.
05-1020-4027-0000-1102-13241858.

ARNOLD SZOSTAK
Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o
niepełnosprawności, karty informacyjnej leczenia szpitalnego i zgody na publikację
powyższego apelu o pomoc
znajdują się w naszym posiadaniu.
ale nie otrzymałem go z powodu braku odpowiedniego programu. Taka sytuacja utrzymuje się
od 3 lat. Czuje się bezradny i bez

pomocy, a chcę pracować i godnie żyć. Dlatego proszę o pomoc
wszystkich, którzy moją prośbę
przeczytają.
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Mężczyźni

O
Olesia
Kornienko
K
VANCOUVER
V

O

d czasu, gdy nasza redakcja
zorganizowała ogólnopolski konkurs literacki „Moje losy” na autobiograﬁe osób z niepełnosprawnościami, minęło już dziesięć
lat. Prace dwunastu autorów
opublikowaliśmy w 2008 roku
w książce „Moje Kilimandżaro”, inne także w „Filantropie”,
a mimo to w archiwum wciąż
jeszcze są takie, które zasługują na druk. Jedną z nich są
wspomnienia niewidomej autorki Agaty Kiejdrowskiej,
które można przeczytać w tegorocznym, lutowym i marcowym wydaniu naszego miesięcznika. Tym razem drukujemy wzruszające wyznania
Olesi Kornienko „Mężczyźni mojego życia”, chorej na
dziecięce porażenie mózgowe. Wprawdzie w konkursie
„Moje losy” nagrodzono inny
tekst tej autorki zatytułowany „Jej Kilimandżaro”, ale nadesłane na ten sam konkurs
wyznania w równym stopniu
zasługują na przypomnienie
i druk. Olesia urodziła się w
Rosji, mieszkała w Warszawie, a obecnie jest mieszkanką Vancouver w Kanadzie,
gdzie należy do zespołu tancerzy na wózkach, rzeźbi i rysuje. Całe jej życie, jak napisała w „Moim Kilimandżaro”,
to walka o samą siebie, o samodzielność i niezależność.

*
We wczesnym dzieciństwie
zawsze chciałam być chłopcem. Myślałam, że chłopcy
są bardziej wartościowi niż
dziewczynki, ponieważ nie
mogą płakać z bólu, wspinają się na drzewa, biegają bawiąc się w wojnę, mogą zostać
żołnierzami lub marynarzami,
mogą budować w naszej piaskownicy całe miasta, a w nich
szczególną wagę przykładać
do dróg i garaży.
W miarę jak dorastałam rozumiałam, że mając za kolegę chłopca mogę być pewna,
że nie będzie mnie obgadywać
za moimi plecami, jak to robiły dziewczynki, które znałam.
Mając cztery, pięć lat całymi
dniami przesiadywałam w piaskownicy w kształcie okrętu na
podwórku mojej babci. Miałam
krótkie, jasne włoski i ubierano
mnie zwykle w koszulki i szor-

ty lub spodenki. Wyglądałam
więc jak chłopiec.
Pamiętam, jak jechałyśmy
z mamą na wakacje nad morze. Mama zostawiła mnie na
dworcu pod opieką siedzącej
obok kobiety, by móc kupić bilet. Miałam na sobie śliczny
komplet w czerwono-niebieskie paski (gdy po wielu latach
się skurczył, założyłam go na
ulubionego misia).
Kiedy po chwili mama wróciła, usłyszała:
– Fajnego ma pani synka.
Właśnie się poznaliśmy.
– Jak to synka? – mama się
bardzo zdziwiła. – To jest moja
córka Olesia.
– Ale przecież sama się
przedstawiła jako Alosza – powiedziała zbita z tropu kobieta.
Chichotałam nie posiadając
się ze szczęścia, że ktoś miał
mnie za chłopca na poważnie. Moje dzieciństwo przypadło na czasy rozkwitu Związku
Radzieckiego. Były to czasy patriotycznych ﬁlmów telewizyjnych i głośnych sloganów na
czerwonym tle. Nie opuszczałam żadnego ﬁlmu wojennego,
gdzie czerwoni zawsze zwyciężali i bardzo chciałam zostać żołnierzem Armii Czerwonej, a najlepiej marynarzem na
okręcie wojskowym. W domu
bawiłam się w wojnę sama.
Miałam w tamtym okresie więcej samochodzików (prawdziwą duma była wielka, żółtozielona ciężarówka), pistoletów z plastykowymi nabojami,
worek plastykowych żołnierzyków, klocków (nie lego), a nawet ponoć prawdziwą czapkę
żołnierza Armii Czerwonej (nie
pamiętam, skąd ja miałam),
niż lalek i misiów.

*
Jednak później nie różniłam
się niczym od innych dziewczynek, ponieważ… przyszła
pierwsza miłość.
Niemal każde lato swojego
dzieciństwa spędzałam u babci w Nowomoskowsku. Mama
przywoziła mnie i jechała z powrotem do domu, by wrócić do
pracy, albo jechała na kilka dni
nad morze.
Mieszkał w bloku naprze-

ciwko bloku mojej babci. Miał
na imię Wowa, był jasnookim
blondynem i był kilka lat starszy ode mnie. Nie wiem, czy
odwzajemniał moje uczucie,
ale był dla mnie kimś wyjątkowym. Często bawiliśmy się
razem. Budował zamki z piasku tylko dla mnie. Umiał mnie
obronić przed docinkami innych dzieciaków.
Niestety, mniej więcej po
dwóch latach Wowa wraz z rodziną gdzieś się przeprowadził. Nigdy potem go nie widziałam. Słyszałam, że został
wojskowym i się ożenił.
Ale chyba równocześnie z
tym, jak Wowa się wyprowadzał, pojawił się Dima. Zamieszkał na czwartym piętrze
bloku mojej babci, ze swoją
mamą, która była nauczycielką w pobliskiej szkole specjalnej. Dima okazał się o wiele
bardziej zadziornym i uczuciowym chłopakiem niż Wowa i
wkrótce zdobył moją sympatię.
Lubił szaleć z moim wózkiem. Nie mogąc chodzić mogłam poczuć, jak wiatr rozwiewa mi włosy, jakbym to ja
sama biegła. Bardzo głośno się
wtedy śmiałam i piszczałam,
kiedy gwałtownie hamował
wózek na zakrętach.
Właściwie dorastaliśmy razem. Wiele nas łączyło. Nie
mieliśmy ojców, byliśmy jedynakami, nasze mamy poświęciły, poza tym one też bardzo
dobrze się rozumiały. Pamiętam, że raz, kiedy moja mama
przyjechała na urlop, wybraliśmy się we czwórkę do tak
zwanego parku dla dzieci.
Wspaniale się wtedy bawiliśmy! Nasza dziecięca przyjaźń
trwała około osiem lat.
Będąc trochę starszą, podobnie jak Dima lubiłam czytać powieść Aleksandra Dumas’a „Trzej muszkieterowie”.
Jeszcze bardziej ubóstwiałam
rosyjski ﬁlm pod ty samym tytułem, w którym było bardzo
dużo wspaniałej muzyki, piosenek i humoru. Imponowało mi w charakterach muszkieterów to, że bronili swojego
honoru za wszelką cenę, nawet za cenę śmierci, ale również ich dziarskość, odwaga,
szacunek do kobiet, a przede
wszystkim ich przyjaźń. Marzyłam o takiej przyjaźni, za

którą warto oddać własne życie.

*
W miarę jak dorastaliśmy,
zmienialiśmy się. Z roku na rok,
kiedy przyjeżdżałam do babci, widziałam, jak nieuchronnie
mój przyjaciel się ode mnie oddala, odchodząc w dorosłość.
Wcześnie zaczął palić, a potem pić. Często uciekał z domu,
ale zawsze wracał. Już nawet ze sobą nie rozmawialiśmy, wymienialiśmy tylko suche „cześć”, kiedy przechodził
obok.
Na skutek mojej choroby rodzina, chcąc mnie uchronić
przed złem tego świata, a więc
z dobrych pobudek, zapewniła mi o wiele wolniejszy proces
dorastania, przesadnie mnie
rozpieszczając i traktując zawsze jako dziecko, nawet gdy
byłam już nastolatką.
W pewnym momencie zdecydowałam się na jedyny dostępny mi rodzaj buntu – ucieczkę
i samotność. Wyjeżdżałam na
swoim dziecięcym wózku (do
piętnastego roku życia nie miałam wózka inwalidzkiego), z
podwórka babci, w którym się
dusiłam, na pobliski plac, gdzie
zawsze kipiało życie. Obserwowałam przechodniów, którzy czasem z zaciekawieniem
na mnie patrzyli. Chciałam być
sama – i byłam sama.
Babcia dość szybko odkryła, gdzie znikałam. Nie była zachwycona, ale rozumiejąc, że i
tak nie usłucham, i znając okolice wiedziała, że nic mi nie
grozi, jeśli nie będę się zanadto oddalać od domu.
To był mój bunt przeciwko
dotychczasowemu życiu, przeciwko chorobie, przeciwko samotności, chociaż uciekałam
właśnie w samotność.
Pamiętam, że prawdziwy upust samotności w ostatnim roku spędzonym w Rosji
przeżyłam za kołem polarnym,
gdzie mieszkałyśmy z mamą,
pisząc przez całe dwanaście
miesięcy swoje pierwsze opowiadanie o wymyślonej miłości
nastolatków i ukrywając siebie
pod postacią głównej bohaterki.
To była kolejna ucieczka – pisanie. To był tylko mój świat.

STRONA

CZERWIEC 2016

(1)

mojego życia
Świat, w którym mogło się zdarzyć wszystko, co chciałam i
zawsze to ja zwyciężałam. Całymi dniami pisałam, wymyślając wciąż nowe przygody moim
bohaterom. W tym nierealnym
świecie miałam władzę nad
wszystkimi wydarzeniami, a
ponieważ byłam główna bohaterką, miałam władzę nad własnym ciałem.

ANDRZEJ
Wczesnym latem 1992 roku
znalazłam się w realnym, ale
zupełnie innym świecie. To była
Polska, a ja miałam 16 lat. Przez
pierwsze dwa miesiące, kiedy
mieszkałyśmy w hotelu, mama
szukała jakiejkolwiek pracy, ja trochę rysowałam i oglądałam polską telewizję, z której uczyłam się języka. Na początku sierpnia mama traﬁła do
pewnej fundacji, prowadzącej
obozy integracyjne w Puszczy
Kampinoskiej. Jadąc na obóz
czułam, że odtąd wszystko się
zmieni.
Od pierwszych godzin na
obozie poczułam, że mnie zaczęli otaczać ludzie, którym na
mnie zależy, których interesuje, kim jestem, którzy widzieli mnie, a nie mój wózek i chorobę. Widziałam, jak zdrowe
dzieci z trudem, ale z uśmiechem na ustach pchały swoich
kolegów na wózkach inwalidzkich i bawiły się z nimi, a młodzież wciągała w rozmowy niepełnosprawnych rówieśników.
Ci ludzie potraﬁli słuchać i rozumieć nawet tych, którzy porozumiewali się ze światem
wyłącznie za pomocą wyrazu
oczu lub niemego uśmiechu.
Wtedy wydawało mi się, że
nawet powietrze jest wypełnione miłością i przyjaźnią. Drugiego dnia obozu moja obozowa opiekunka powiedziała
mi, chwytając za rączki mojego wózka:
– Chodź, poznam cię z kimś,
kogo wszyscy bardzo lubimy.
I wtedy zobaczyłam JEGO. W
głowie błysnęła myśl: WIĘC TY
ISTNIEJESZ? Kiedy dorastałam,
mama w żartach często pytała mnie, jak sobie wyobrażam
tego jedynego – rycerza z bajki. Wtedy puszczałam wodze
wyobraźni i wymarzyłam sobie
idealnego chłopaka. Był wysoki, bardzo wysportowany, miał

blond włosy i bardzo niebieskie
oczy.
I nagle zobaczyłam go naprawdę. To było niesamowite uczucie. Jakbym śniła na jawie. Stał przede mną. Włosy koloru dojrzałej pszenicy. Był tak
wysoki, że musiałam zadzierać głowę, by spojrzeć w jego
oczy, a te oczy były koloru naszego obozowego, sierpniowego nieba.
Chwilę czekaliśmy, aż skończy rozmawiać z roześmianymi
dziewczynkami.
– Andrzeju, poznaj Olę – powiedziała moja opiekunka.
I wtedy zobaczyłam kolejny
cud. Jego twarz rozjaśnił szeroki uśmiech, a od kącików ust
i oczu wystrzeliły promyczki
zmarszczek.
– Witaj Olu, jak ci się podoba
na obozie? – zapytał.
– Jest fajnie. Wspaniali ludzie
– odpowiedziałam.
Potem moja opiekunka powiedziała:
– Wiesz Andrzeju, Ola pochodzi z Rosji.
– Dobrze mówisz po polsku,
Olu. Kto cię nauczył, rodzice? –
zapytał Andrzej.
– Nie, sama się nauczyłam.
– No proszę – zdziwił się Andrzej jeszcze bardziej. – Zdolna jesteś.
Andrzej był studentem Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale rekreacji i prowadził na obozie najróżniejsze zabawy integracyjne. Dzięki swojemu usposobieniu nadawał się do tego jak nikt inny. Niczym magnes przyciągał do siebie ludzi w każdym wieku. Zawsze był otoczony gromadką
młodzieży i niepełnosprawnymi dzieciakami. Był bardzo silny ﬁzycznie. W czasie zabaw
wysiłku brał na ręce kogoś z
nas i podrzucając obracał w powietrzu.
Teraz, z perspektywy czasu,
nie wiem, czy to była miłość.
Andrzej miał dwadzieścia
trzy lata, ja miałam niecałe siedemnaście i psychikę dziecka. Wystarczało mi, by był w
zasięgu wzroku. Uwielbiałam
na niego patrzeć. Uwielbiałam widzieć choćby z daleka

jego blond włosy, słyszeć jego
śmiech. Niepokoiłam się, kiedy
spóźniał się na parę minut na
wspólne zajęcia i momentalnie
się uspokajałam, kiedy przychodził. Bardzo lubiłam z nim
rozmawiać, był oczytanym i
ciekawym rozmówcą. Starałam
się dowiedzieć o nim wszystkiego. Co9 robi, czym się interesuje, co lubi, co ceni w życiu…
W połowie obozu dowiedziałam się, że Andrzej ma dziewczynę. Co więcej, Monika była
razem z nami na tym obozie.
Zaskoczyło mnie to trochę, ale
naiwnie i ślepo wierzyłam, że
skoro chłopak z moich marzeń
istnieje, to wcześniej czy później będziemy razem. Tak to już
jest z nastolatkami…
Natomiast on zawsze miał
dla mnie szczery uśmiech i
czas na choćby krótką rozmowę. Spotykaliśmy się na comiesięcznych spotkaniach integracyjnych i raz do roku na „Obozach wschodzącego słońca”.
Trwało to około pięć lat.
Moje uczucie do Andrzeja nie słabło, ale dorastało razem ze mną, przekształcało się
w coraz bardziej rozpaczliwe i
zaborcze, a przez to rzucające
się w oczy.
Pragnęłam powiedzieć mu
wszystko, co czuję – nie dlatego, żeby to coś zmieniło, ale
musiałam to z siebie wyrzucić
dla własnego spokoju.
Złościł mnie bardzo fakt, że
nigdy ni8e udaje się nam pobyć
sam na sam, ciągle ktoś coś od
niego chciał, a on nie odmawiał
nawet wtedy, kiedy to była błahostka. Irytowało mnie to jeszcze bardziej, ponieważ czułam,
że świadomie unika tej rozmowy.

*
Pamiętam, ze to był nasz
ostatni letni obóz „Wschodzącego słońca”. Splot wydarzeń
sprawił, że czułam, że wszystko się kończy. Andrzej odchodził. Powoli odchodzili też najlepsi ludzie, ci, którym kiedyś
zależało, teraz stawali się obojętni i chłodni. Nieuchronnie
rozpadało się coś, czemu wielu
poświęciło kilka lat życia.
Tak bardzo chciałam zatrzymać wszystkich tych ludzi, jednak nie była w stanie. Pod ko-
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niec obozu zebrał nas wszystkich w sali kominkowej i ogłosił, że za miesiąc się żeni, zapraszając wszystkich na ślub.
Kilka dni później stało się
coś, co nie było do mnie podobne – pokłóciłam się z kimś. Pamiętam, ze nagle bardzo głośno i na oczach wszystkich rozpłakałam się. Krzyczałam:
– Już tak nie mogę! Nie wytrzymam tego! Mam dość!
Wszyscy przybiegli na ten
hałas, ale nikt nie rozumiał, o
co chodzi. Kilka dziewczym
próbowało mnie uspokoić, ale
nie chciałam ich słuchać. Wciąż
krzyczałam:
– Nie mogę!
Po chwili przyszedł Andrzej.
Zapytał kogoś z tłumu, co mi
jest i nie uzyskawszy odpowiedzi podszedł do mnie. Kucnął przede mną biorąc mnie za
nadgarstki i zapytał:
– Co się dzieje? Czego nie
możesz Olu?
Zapytał, choć pewnie znał
odpowiedź.
A ja ciągle łkałam i łkałam,
nie mogąc wydusić z siebie ani
słówka.
– No dobrze, chodź, pogadamy – zlitował się wreszcie.
W milczeniu szliśmy do lasu,
jak najdalej od domu i ciekawskich spojrzeń. Kiedy dotarliśmy na niewysoką górkę, Andrzej usiadł na trawie opierając
się plecami o drzewo. Ja zostałam na wózku.
– Słucham cię Olu – westchnął Andrzej i oparł ręce o
zgięte kolana, pochylając w dół
głowę.
To nie była rozmowa, to był
monolog. Nie pamiętam, co
mówiłam, ale pamiętam, że
wtedy pierwszy raz w życiu powiedziałam – kocham cię. W
chwili, gdy wypowiedziałam te
słowa, poczułam, jak bardzo
były one wymęczone o gorzkie. Mówiłam bardzo długo. Andrzej nie przerywał rozumiejąc,
że ta rzeka słów musi się wylać.
– Powiem ci tylko Olu, że
czas leczy rany. Wiedziałem
i widziałem, co do mnie czujesz, ale przecież ty też wiesz,
jak jest.
Nie powiedział nic więcej.
Nie musiał. Tamtego dnia poczułam niesamowitą ulgę.
Jednak fakt, że wyrzuciłam z
siebie to wszystko, nie uwolnił
mnie od tego uczucia.
cdn.
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Autorytet

złonkowie Klubu Seniora
„Złota Jesień” pojechali na
kolejną wycieczkę 27 kwietnia do Parku Botanicznego
„Siedem Drzew” w Biskupicach Wielkopolskich.

darza się, że rodzice stają się oﬁarami swoich
dzieci. Są przez dzieci wykorzystywani, tyranizowani,
niekiedy zepchnięci na margines rodzinnego życia. To
dzieci, małe albo duże, narzucają swoją wolę, podporządkowują rodziców swoim
kaprysom i panują w domu.

FOT. (2X) ZBYSZKO GIERKE

Gdy mamy do czynienia ze
skrajnym nasileniem takich
zachowań oraz z bezradnością rodziców, może dojść do
sytuacji, w której dzieci stosują wobec rodziców szantaż, a gdy są starsze, to niekiedy także przemoc ﬁzyczną. Do tak pokonanych rodziców odnosi się określenie
„zespół maltretowanych rodziców”. W sytuacjach łagodniejszych mówi się po prostu,
że rodzice nie są dla dzieci
autorytetem. Jak do tego dochodzi?

Park założyli bracia ogrodnicy Władysław i Bolesław Sękowscy, żyjący w minionym
stuleciu, którym poświęcone
jest drzewo z tabliczką z napisem: „Wasze dzieło jest naszym natchnieniem”. Na terenie parku znajduje się budynek w formie wielkiej stodoły, w którym jest dużo starych
przedmiotów z kuźni, młyna i
dawnych gospodarstw domowych.
Seniorzy mieli okazję obejrzeć egzotyczne kwiaty, krzewy i drzewa. Uwagę zwracały ogrody japoński, angielski,
francuski, ziołowy, a także roślinność wodna w stawie. Kwitły właśnie rododendrony i magnolie. W tym parku znajduje
się też miejsce na śluby. Była
też okazja, aby potańczyć przy
muzyce.

ROBERT WRZESIŃSKI

Najpierw warto się zastanowić, co znaczy słowo „autorytet”. Pochodzi ono z języka łacińskiego (auctoritas)
i było rozumiane jako określenie osoby lub instytucji,
obdarzanych szacunkiem ze
względu na szczególne osiągnięcia albo takie właściwości, w wyniku których inne
osoby ulegają ich wpływowi.
I to bez przymusu, ale z własnej woli, nieraz z podziwu,
z wdzięczności, także z miłości. Autorytet to nie władza
oparta o przymus lub przemoc, to także coś więcej niż
prestiż wynikający z zajmowanego stanowiska, czy z
pozycji społecznej. Bowiem
właściwości, które wyznaczają autorytet, dotyczą najważniejszych dla ludzi wartości.
Istnieją różne rodzaje autorytetów. Autorytet może być
globalny i bezdyskusyjny, jakim na przykład dla ludzi
wierzących są święte księgi wyznaczające najbardziej
podstawowe zasady ich wiary. Autorytetem globalnym
obdarzamy też największych
mędrców i twórców, jakich
miała ludzkość, do których
niewątpliwie zaliczamy Arystotelesa i Leonarda da Vinci. Jednak znacznie częściej
mamy do czynienia z autorytetami cząstkowymi, kie-

dy nasz podziw i szacunek
odnosi się do jakiejś określonej dziedziny działalności, na przykład intelektualnej czy moralnej. Cząstkowe
autorytety nie są tak stabilne
jak globalne, bowiem kolejne
pokolenia mogą kierować się
odmiennymi wartościami.
Obecnie możemy często
usłyszeć o zanikaniu autorytetów, co – jak sądzę – jest
tylko częściowo prawdą. Faktem jest, że staliśmy się bardziej krytyczni i nieufni i nie
tak łatwo można nam jakiś
autorytet narzucić, jak również nie jesteśmy skłonni
go uznawać naśladując innych. Zmiany te w większym
stopniu dotyczą ludzi młodych. Jednakże nadal cenią
oni autorytety, tyle, że zaakceptowane przez siebie samych. Młodzież wciąż jeszcze ma potrzebę posiadania
autorytetów, poszukuje ich
i pragnie obdarzać szacunkiem, przy tym dobrze odróżnia swoich idoli od autorytetów. Idoli uwielbia ze względu na sławę, autorytety ze
względu na reprezentowane
przez nich wartości. Jest jednak prawdą, że częściej naśladuje idoli niż autorytety.
„To dla mnie za trudne” – powiedział młodzieniec zapytany o to, dlaczego nie stara się
być taki jak wskazana przez
niego osoba, będąca dla niego autorytetem.
Wróćmy jednak do rodziców, którzy najczęściej cieszą się naturalnym autorytetem, gdy dzieci są małe. Rodzice są bowiem wówczas
obdarzani podziwem, zaufaniem i bezwarunkową miłością. Jednak już w wieku przedszkolnym, jeżeli rodzice dają dziecku nadmierną swobodę, nie potraﬁą nim kierować, uczyć dokonywania mądrych wyborów i ponoszenia konsekwencji przy niemądrych, jeżeli w codziennym życiu rodzinnym nie obowiązują żadne reguły i granice - wówczas może dojść do odwrócenia roli i dziecko zaczyna
kierować rodzicami. Niekiedy rodzice na każdym kroku
ustępują dziecku ze względu
na jego wyjątkową urodę czy
zdolności, albo odwrotnie,

ze względu na jego słabość,
wadę, czy mniejszą sprawność, a nieraz ze względu na
swoją własną sytuację zdrowotną czy osobistą. Zdarza
się, że porzucona przez męża
matka całą swoją niespełnioną kobiecą miłością obdarza syna, albo uczuciowo go
odrzuca. W jednym i drugim
wypadku syn ten może wyrosnąć na tyrana.
Nie tylko chłopcy, ale także dziewczynki bywają małymi domowymi tyranami, jakkolwiek w nieco inny sposób: nie domagają się złością
i krzykiem, ale marudzeniem
i płaczem. Jeżeli rodzice zawsze ustępują, skutki bywają podobne.
U dzieci starszych, a szczególnie u nastolatków, trudniej o zachowanie rodzicielskiego autorytetu ze względu na możliwość dokonywania porównań oraz wzrost
krytycznego myślenia. Jednak jeżeli rodzice pozostają
konsekwentni w swoich wymaganiach, dostosowując je
do wieku dziecka, jeżeli potraﬁą obdarzać swoje dorastające dziecko zaufaniem i
szacunkiem, sami dają przykład odpowiedzialności oraz
nie „mądrzą się, że wszystko
wiedzą lepiej” – to zazwyczaj
nie tracą na autorytecie, jakkolwiek ich autorytet może
ulec zmianie, bowiem niekiedy włącza się weń nutka
ciepłej pobłażliwości. To jednak nie jest lekceważenie, ale
usiłowanie zrozumienia odmienności poglądów rodziców i próbowanie zaakceptowania jej. Na ogół nadal córka czy syn liczą się ze zdaniem rodziców w sprawach
ważnych oraz starają się tak
postępować, aby nie zawieść
ich oczekiwań. Autorytet rodziców wynika teraz z większej dojrzałości umysłowej
i uczuciowej dorastającego
dziecka. Zazwyczaj nie jest
to autorytet cząstkowy, ze
względu na takie bądź inne
właściwości rodziców, a jego
szczególny charakter polega
na tym, że splata się on z miłością i trudno go od niej oddzielić.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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adwarciański Park Krajobrazowy powitał 24 kwietnia ponad dwustu-osobową
grupę turystów, którzy wędrowali pieszo bądź rowerami
podczas kolejnego rajdu zorganizowanego przez niżej podpisanego w ramach cyklu Poznajemy Parki Krajobrazowe. Na
trasach pieszych i rowerowych
nie zabrakło, jak zawsze, turystów niepełnosprawnych, tym
razem czterdziestu pięciu.
Piechurzy maszerowali w promieniach wiosennego słońca,
czasami przy dużych podmuchach wiatru, z miejscowości
Białobrzeg przez Puszczę Pyzdrską i malowniczą pradolinę Warty do Pyzdr. Przez cały czas wędrówki turyści podziwiali wspaniały śpiew ptaków. Występuje tutaj mnóstwo gatunków naszych latających braci, w tym

Nad Wartą
pieszo i rowerem
wiele wymienionych w Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt
(jest to rejestr gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem).
Na uwagę zasługiwały zachowane w dobrym stanie zagrody gospodarcze, szczególnie te pozostałe po olęderskich osadnikach.
Miłośnicy turystyki rowerowej wyruszyli na dwie trasy prowadzone przez wykwaliﬁkowaną kadrę Oddziału Środowi-

FOT. (2X) IRENA SKRZYPCZAK
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Na trasie.

Komandor rajdu z najmłodymi uczestnikami.

skowego PTTK Poznań – Nowe
Miasto. Jedna grupa wyruszyła z Wrześni, a druga ze Słupcy.
Na obu trasach czekało na nich
wiele zabytków. W Lądzie prawie godzinę zajęło im zwiedzanie klasztoru, który założyli wiele lat temu Cystersi.
Uczestnicy spotkali się na mecie rajdu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
gdzie zwiedzili także pobliskie
Muzeum Ziemi Pyzdrskiej. Kto
chciał sprawdzić swoją wiedzę,
mógł wziąć udział w konkur-

sie krajoznawczym o Pyzdrach
i Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. W konkurencji na
najliczniejszą drużynę zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w
Swarzędzu przed Szkołą Podstawową w Wierzonce i Oddziałem PTTK we Wrześni. Rajd doﬁnansowało Miasto Poznań a nagrody przekazała Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
i Gmina Pyzdry.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

Żyj aktywnie – nad jeziorem
maju Okręg Wielkopolski Polskiego Związku Niewidomych zorganizował dwudniowy rajd usprawniający dla swoich najmłodszych podopiecznych z opie-

kunami „Żyj aktywnie – żyj
zdrowo” w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
„Wielspin” w Wągrowcu.
Głównym sponsorem była
ﬁrma AQUANET.

FOT. (2X) ARCHIWUM PZN

W

Dzieci niewidome i niedowidzące były zachwycone grą w
kręgle. Również kąpiel w basenie sprawiła dużo radości zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Był spacer z „kijkami” brzegiem
jeziora Durowskiego. Nasi podopieczni poznali metodę poruszania się w specjalnej „uprzęży”, która osobom z uszkodzo-

nym narządem wzroku pozwala chodzić z przewodnikiem. Poznaliśmy też zasady zdrowego
odżywiania.
Wieczorem przy ognisku była
okazja do rozmów, śpiewów,
zabawy, udziału w konkursach
usprawniających, nawiązania
nowych znajomości.

IZABELA KOWALCZYK
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Głaskaliśmy ryby

U

czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kościanie odwiedzili niedawno
poznańską palmiarnię. W ciągu
kilku godzin przenosiliśmy się
w głąb egzotycznych zakamarków świata.
Były kolorowe papugi, temperatura i roślinność symulowały

równikowe dżungle. W motylarni siadały na nas beztrosko wielobarwne motyle. W akwariach
karmiliśmy ryby; dawały się nawet pogłaskać. W terrarium był
olbrzymi wąż. Niezapomniane
wrażenia!

RAFAŁ IKS

O komunikacji
z niewidomymi
Ś

wiatowej sławy pionier audiodeskrypcji dr Joel Snyder był gościem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pod nazwą „Audiodeskrypcja i
jej pogranicza”, którą zorganizowało w dniach 9-11 maja Naukowe Koło Audiodeskryberów
działające na Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
W Collegium Maius przy ulicy
Fredry uczestnicy wzięli udział
w krótkim kursie audiodeskrypcji przeznaczonym dla uczniów
szkół gimnazjalnych, ponadgim-

nazjalnych i studentów. Wysłuchali ciekawych wykładów i prezentacji dotyczących komunikacji z osobami z dysfunkcją wzroku, zwiedzili także Park Orientacji Przestrzennej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Niezapomniane wrażenia pozostawiło spotkanie autorskie z
dr Joelem Snyderem, jednym z
pierwszych twórców audiodeskrypcji, założycielem i prezesem Audio Description Associates, autorem książki „The Visual
Made Verbal”. kk

„Z

nów przyszedł maj, a z
majem bzy…” Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczewie wykorzystując ten pełen wiosennych uroków miesiąc zorganizował 20 maja dla
rodzin współpracujących z asystentem rodziny, dzieci i mło-

dzieży ze świetlic środowiskowych oraz uczestników klubu
samopomocy „Piknik na kwiecistej łące”.
Za kwiecistą łąkę posłużył
piękny, przepełniony zielenią i
bzami, teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie, udo-
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Z Kleszczewa
do Torunia

FOT. (5X) ARCHIWUM

dzwonem Tuba Dei, Starówkę,
Rynek Staromiejski, pomnik Kopernika, Kamienicę pod Gwiazdą, Dwór Artusa.

W

wycieczce edukacyjnej do
Torunia zorganizowanej
30 kwietnia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie udział wzięły dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych w gminie, z rodzin asystenta rodziny oraz ich opiekunowie.

Wiosenna pogoda umiliła spacer po jednym z najstarszych miast Polski. Słońce, które „wstrzymał” Mikołaj Kopernik, rozjaśniło miejsce, w którym się urodził: Krzywą Wieżę,
Bramę Klasztorną, Dom Kopernika, Katedrę świętych Janów z
najstarszym średniowiecznym

Seans astronomiczny w Planetarium udowodnił, że „jednak
się kręci”, natomiast rejs statkiem po Wiśle uwidocznił piękno Torunia od strony rzeki.
W mieście słynącym z pierników uczestnicy wycieczki poznali nie tylko historię tego ciastka, ale również wzięli udział w
warsztatach wypieku pierników.
Przesiąknięci imbirem i cynamonem powrócili z miasta Kopernika, gdy słońce chowało się
za linią horyzontu.

NATALIA WIŚNIEWSKA

Piknik na kwiecistej łące
uczestniczyć w zabawach i konkurencjach integracyjnych, które
gwarantowały nagrody, medale oraz uśmiechy na twarzach.
Muzyka w tle nie tylko umiliła
czas, wyłoniła również talenty
muzyczne i taneczne.

NATALIA WIŚNIEWSKA
FOT. (4X) ARCHIWUM

stępniony dzięki dyrektorowi
placówki Przemysławowi Hęćce.
Na pikniku sporo się działo.
Można było upiec kiełbaskę przy
ognisku, pomalować twarz, spotkać się z balonami, puścić niesamowitą, gigantyczną bańkę,
obejrzeć wóz strażacki, a także
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WARSZAWA

MEDIACJE
Kit, który
Wciskają ci media,
To bardzo
Poważna komedia.

ZAKUPY
Ten, kto
Biedę klepie,
Nie szaleje
W sklepie.

BARWY ŻYCIA
Najpiękniej
nam tęcza
horyzonty
zwieńcza.

Fraszki
STUDENT

KONDYCJA

Czesne uczelni
Płaci swej,
Żeby kołtunów
Było mniej.

Zamiast treningu
Dawka dopingu.

NACHALNY

To, co jest stare,
Czasem się zmienia
Na nowe błędy
I wypaczenia.

Kandydował
On uparcie,
Choć miał zerowe
Poparcie.

NA EMERYTURZE
Czas to pieniądz –
Mówią,
A ty, stara pało,
Wciąż czasu
Masz dużo,
A pieniędzy mało.

NOWELIZACJA

TCHÓRZ
Jeden krok do przodu
– I do tyłu chodu.

BYCZYSKO
Mocny ﬁzycznie,
Słaby psychicznie.

Myśli
Aforyzmy
niepokorne
L
Lech
JJakób

T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

 Najbliżej spokrewniona
ze śmiesznością jest
powaga.
 W krzywym
zwierciadle satyry
wyprostowała się
niejedna twarz.
 Nie uciekajmy przed
śmiercią, ale żyjmy tak,
żeby życia nie skracać.
 Każdy aparat przemocy
ma swoje prawa,
których nie mają
obywatele.
 Ileż trzeba się
nachodzić, żeby wyjść
na ludzi – powiedział
pewien młody
człowiek.

 Każdy jest śmieszny
na swój sposób.
 Żeby żyć, nie można
całe życie poszukiwać;
od czasu do czasu
trzeba coś znaleźć.
 Oszuści największe
interesy robią wśród
ludzi uczciwych.
 Wielkie miłości
potrzebują wielkich
pieniędzy.
 Zawsze ktoś pragnie
nas uszczęśliwić swoją
zwariowaną ideą.
 Zdarza się,
że człowiek, który
jest pyłkiem na tym
świecie, ciąży na całej
ludzkości.
 Zapatrzeni
w przyszłość nie
zauważamy,
że odchodzimy
w przeszłość.

KOŁOBRZEG
K

 Męczą nas drobiazgi.
Lecz bez nich
męczymy się jeszcze
bardziej.
 I karmiąc się
złudzeniami można
zdechnąć z przesytu.
 Historia się nie
powtarza, a upomina.
 I ze strachu powstają
imperia.
 A jednak zmuszę
słońce do wschodu!
Zobaczycie jutro rano!
 Dzielą równo.
Czyli z krzywdą
dla mniej i bardziej
uprzywilejowanych.
 Kropla kropli nierówna.
Przynajmniej tak się
twierdzi w świecie
kropel.

 Zawsze lepiej mieć
choćby czkawkę,
niż nazbyt dobre
samopoczucie.
 Sposób, w jaki ludzie
się kochają, czasem
przypomina dwa głazy
w lawinie, którą nie
obchodzi, gdzie spada
i co na jej drodze stoi.
 Nie ma dwóch różnych
wolności, choć światów
jest więcej niż dwa.
 I czarne skrzydła niosą,
i białe skrzydła niosą.
Więc w czym problem?
 Sztuczne nawozy,
sztuczny miód,
sztuczne szczęki,
sztuczne sumienia.
 Nie idee zdradzają,
a wysługujący się nimi.
 Bogu, co boskie;
cesarzowi, co
cesarskie; a tobie,
bracie, pałką po krzyżu.
Z KSIĄŻKI
„PORADNIK ZŁYCH
MANIER”
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Lepiej
Lepiej kupić
Kota w worku,
Niźli nie doczekać
Wtorku.

*
Lepiej dobrym
Być sąsiadem,
Niźli złym,
Złośliwym gadem.

*
Lepiej pisać
Te lepieje,
Niźli płonną
Mieć nadzieję.

RYS. ANDRZEJ ROSSA

*
Lepiej niech nas
Diabli biorą,
Niźli dzielić
Włos na czworo.

*
Lepiej gdzieś
Zdobywać góry,

Śleperyby
Z

ebrała się cołko famuła.
Knajder przyloz ze swojóm Kachóm, Ignac Sztachyta z Jadźkóm, Wacek sie
przyknaił z gajgami (skrzypcami).
– Hiruś, jak tam buło w ty
Kanadzie? – pytajóm. – Czy
abyk cie przyjyni tak po naszymu?
– Mówie wom wiara, że
słów brak, aby wom blubrać!
Najgorzy jak leciołym samolotem. Fefry miołym, że łoż coś!
A jeszczyk barzy, jak lóndowoł! Na lotnisku już na mnie
czekała siora i cołko jei famuła ze szwgrym na czele.
A Knajder na to:
– Wej i ty ich poznołeś?
– Ale gdzie tam! Tylko że
łuni trzymali w rynkach takóm tablice, a na ni buło wygryzmolone: „Witomy wuja Hirusia z Poznania w Kanadzie”.
Nó to się kapłym, że o mnie
chodzi. Moja starszo siostra
Jadźka obcałowała mnie tak,
że śminke miołym na sznupie.

Na drugi dziyń szwagier objechoł ze mnóm pastwiska i
godo, że mo trzysta sztuk bydła. Ale słuchejcie, jak się ta
tuleja na pole wystrzylół: pory
mioł dżinsy, na glacy góralski
kapelusz i to jeszczyk zes piórkiem! Bo łun, wiycie, pochodzi łod Zakopanygó. Jak my
doknaili sie takim dżypym do
stada, to jednymu pastuchowi
doł do łapy aparat i kozoł nos
zdjuńć na fotce. Stanęli my
kole bydła, a szwagier glyndzi,
żebym głaskoł takóm jednóm
bestróm jałówke i trzymał
jóm za rogi. No to jo złapołym
krowe za rogi, kowboj zrobiół
pstryk i fotka gotowo. Bestro
na pstryk jak ruszyła z kopyta
i za mnóm! Góniła mnie kole
dżypa, aż dopiero szwagier odpyndziół jom fujarkom, co jom
trzymoł w łapie.
– Wej, Jasiu, co łóna chciała
ody mnie? Szplina dostała czy
co?
– O key, Hiruś! – blubroł
szwagier. – Ty żeś zapómnioł
dać jei buzi. I bez to cie góniła.

Szuszfol jedyn ptapty dostoł, żeby zy mnie balóna robić! Prawie zaczónym sie na
niegó borchać. Jak my sie turlali nazod, zahaczyli my o jednóm knajpe. Pochlali my tam
ździebko, knebloszkami przegryźli, piwo w puszce pocióngli. I na szage do chaty. Tam
im godom, że jo tynsknie za
śleperybami z merdyrdóm.
– O key – godo szwagier Jachu. – Bydziesz mioł tak, jak
dóma!
Rano wstołym z wyra i wyrechlołym sie na podwyrek, a
tam na ryczce kole drewnika
siedzioł mój siostrzyniec i tetroł cosik z rybami. Sztochłym
się ćmikiym i kikuje, co ta religa papro przy tych rybach.
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Niż w ruderach
Łapać szczury.

*
Lepiej pisać
Aforyzmy,
Niźli życia
Styl mieć Dyzmy.

*
Lepiej grywać
W toto-lotka,
Niż się pętać
Po opłotkach.

*
Lepiej wierzyć
W lepsze jutro,
Niż przeżywać
Dzisiaj smutno.

*
Lepiej żyć
Jak król w płacu,
Niż rekrutem
Być na placu.
TADEUSZ MARYNIAK
łobiod, okazało sie, co to za
niespodzianka! Na stole buły
ryby, pyry w łupinach i kwaśne
mlyko.
– Widzisz Hiruś, to dlo cie.
Alek musisz nom wybaczyć,
bo nigdzie nie mogli my kupić ślepych ryb i Dżon musioł
im powycinać ślypie! No alek
przecie to prawie tak samo!
I wtedy jo zaczunym sie chichrać.
– Przeciek jo nie chciołym
ślepych ryb, tylko zupe zes pyrów, co sie tak po naszymu
nazywo!
Szport na kiju, parada na
widelcu! Wszyscy my sie chichrali, nawet małe gzuby!
A Jadźka na to:
– To ni mogłeś godać, że
chcesz rumpuciu?

– Nieważne, to mo być dlo
cie niespodzianka!

Nó widzicie, tak my się dogadali z naszymi wew Kanadzie! Jo już wole być tu u nos,
gdzie się urodziółum. Wcinać
roz po roz rumpuć, naworke
i śleperyby, a naszóm berbeluche nigdy nie pomijom na
żadnygó drynka. Matka, podej
ﬂaszke, wszyscy sobie luchniymy pod te Kanade.

Wybrali my sie z Jachym
na rajze, a jak my wrócili na

BENON MATECKI

– A widzi wuja, co jo tu tetróm przy rybach?
– Nó widze, alek po co ci to?
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Doktor Hanka Hertmanowska
nie żyje
W poniedziałek rano odeszła nagle do domu Pana dr
nauk med. Hanka Hertmanowska. Jesteśmy pogrążeni
w głębokim smutku i żalu po
wielkim Człowieku, pełnym
miłości do bliźniego, bezgranicznie oddanego pacjentom
i wszystkim, którzy potrzebowali pomocy.
Utraciliśmy Lekarza o pogodnym i optymistycznym
usposobieniu,
rozumiejącym doskonale osoby niepełnosprawne, starsze i chore. Jej śmierć to ogromny cios
dla nas, pacjentów. Z zaufaniem, nadzieją i radością udawaliśmy się do Niej po poradę i leczenie. To cios dla najbliższych, dla środowiska medycznego i naukowego.
Dr Hanka Hertmanowska
była w latach 1981 – 2006 ordynatorem Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. W
okresie od 1985 do 2006 roku

realizowała program kompleksowej,
monitorowanej
opieki i leczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jako jedna z niewielu zajmowała się chorymi na boreliozę. W roku 2011 utworzyła
w Plewiskach koło Poznania
Neurologiczny Niepubliczny
ZOZ, w którym kontynuowała rozpoczęty w 1985 program
leczenia osób chorych na SM.
Jest laureatem wielu nagród i
wyróżnień za swoje szerokie
działania naukowe i ogromne
serce dla chorych – szczególnie dla osób z SM.
Dr Hertmanowską poznałam w lutym 1998 roku, gdy
nasiliły się moje problemy
zdrowotne. Już po pierwszej
wizycie wiedziałam, że traﬁłam w bardzo dobre ręce…
Pani doktor poważnie i profesjonalnie podeszła do moich
trudnych do zdiagnozowania
objawów. Już od pierwszej wizyty wspierała mnie nie tylko pod względem medycz-

nym ale i psychicznym. Nigdy nie dała mi odczuć, że jestem kimś gorszym czy małowartościowym. Zaimponowała mi swoją wiedzą, oddaniem
pacjentowi,
umiejętnościami interpersonalnymi, pokorą
wobec swojej wiedzy i fantastycznym poczuciem humoru.
To był lekarz jakiego potrzebowałam i nadal potrzebuję…
Dzięki Niej traﬁłam na diagnostykę do Kliniki Chorób Mięśni w Warszawie, gdzie mnie
wstępnie zdiagnozowano.

mobilizowało mnie do działania. To Jej słowa usłyszane w
gabinecie lekarskim sprawiały, że chciało mi się pracować
nie tylko dla siebie, ale także
na rzecz chorych. Potraﬁła jak
matka przytulić, dodać otuchy,
a jak trzeba było, to „ustawić
do pionu”… Nigdy wcześniej
nie spotkałam takiego Lekarza…Pani Doktor miała wiele
planów, pomysłów na działalność na rzecz niepełnosprawnych i chorych, była czynna i
oddana do końca…

Na wizytę kontrolną u dr
Hanki czekałam zawsze z
utęsknieniem i radością. Po
nich wychodziłam niezależnie od wyników pełna wiary
i nadziei. To dzięki Pani Doktor wiele lat temu zrozumiałam, że choroba, nawet poważna, to nie wyrok. To dzięki
Niej podjęłam studia i walczyłam o lepsze życie dla siebie.
Jej motto „ Żyj i ciesz się życiem, a Twoją chorobą zajmie
się nasz zespół” wiele razy

Bardzo mi Jej brakuje. Jej
esemesów po północy z pytaniem: jak się czujesz, Jancówna? Niestety, Pan Bóg chciał
mieć już u siebie naszą kochaną dr Haneczkę. Wypełniła
swoje zadanie na ziemi. Nam
pozostaje tylko dziękować, że
mogliśmy być pacjentami tak
wspaniałego Lekarza, Przyjaciela niepełnosprawnych i
chorych.

MONIKA JANC

Masz telefon? Dzwoń!
M

Należy do Klubu Seniora
„Złota Jesień” i do Koła Seniorów Związku Nauczycielstwa
Polskiego na swoim osiedlu.
Osoby należące do tych organizacji systematycznie prowadzi na przedstawienia do operetki. Raz w miesiącu jest Studio Anny Dymnej, przyjeżdżają gościnnie znani aktorzy. Już
drugą kadencję jest członkiem
Miejskiej Rady Seniorów.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

arianna Zbierska nie
umie siedzieć bezczynnie w domu. Byłaby to dla
niej udręka. Wielu ludziom,
zwłaszcza starszym i chorym, udziela pomocy. Jest
mieszkanką os. Powstań Narodowych. Ma 78 lat. Jest
emerytowaną
nauczycielką wychowania ﬁzycznego. Pracowała w wielu szkołach. Ostatnim miejscem jej
zatrudnienia było Medyczne
Studium Zawodowe.

Pierwsza z prawej
Marianna Zbierska.
Jej zdaniem starsza osoba
nie powinna bezczynnie przebywać w domowym zamknię-

ciu, lecz także wśród ludzi,
korzystając na przykład z kulturalnych imprez. Szczególnego wsparcia wymagają panie z Koła Seniorów ZNP, które mają ponad 80 lat. Pani Marianna umawia się z córką danej seniorki, kiedy ma po nią
przyjść. Seniorzy korzystają
z ulgowych biletów. Najpierw
ich zakupem zajmowała się
pani Marianna, teraz sami zamawiają bilety. Zasmakowali w operetkowych atrakcjach.
A także w seansach kina „Malta”.
Jedna z członkiń „Złotej Jesieni” porusza się przy pomocy balkonika. Dlatego pani
Marianna na zmianę ze swoją koleżanka chodzi po nią do
domu i pomaga dotrzeć do
klubu. A potem powrócić do
domu. Jej sąsiadka, cierpiąca
na poważne schorzenie, wymaga wsparcia w dojściu do

lekarza. Pani Marianna dba,
by w tej drodze czuła się bezpieczna. Rejestruje ją, pilnuje,
by chora wzięła na zapas lekarstwa i kromkę chleba, bo
na wizytę u lekarza czasami trzeba długo czekać. Wykupuje sąsiadce lekarstwa w
aptece i zanosi do domu.
Nie chce się tej chorej osobie narzucać, więc mówi do
niej:
– Potrzebujesz czegoś?
Masz telefon? Dzwoń!
Przygotowała cykl wykładów o wybitnych Wielkopolanach. Czyta też różne teksty na imprezach organizowanych dla dorosłych i dzieci przez Dom Kultury „Jagiellonka”, przy którym działa
„Złota Jesień”. Swoją aktywnością budzi aktywność innych.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Jesteśmy dla siebie oparciem
na opiekuńcza i oddana,
on zapalony fotograf i rowerzysta. Razem tworzą zgodną parę. Poznali się w osiedlowym Klubie „Korona” w Poznaniu, pokochali, wzięli ślub. Od
tej pory są nierozłączni. Życie
nabrało dla nich nowego wymiaru.
Ryszarda znali w klubie wszyscy. Towarzyski, uśmiechnięty, czuł się jednak samotny. Ela
też tu bywała. Lubiła z Ryszardem rozmawiać. Zaprzyjaźnili
się, dużo czasu spędzali razem.
Uczucie rozbudziło się podczas
wycieczek do Chorwacji, a później do Włoch.
– Połączyła nas samotność,
mieszkaliśmy sami – mówi Ela.
– Przychodziliśmy do pustych
domów, nie było z kim porozmawiać. Z Ryszardem mieliśmy
wspólne pasje. Lubimy fotografować, uczestniczymy w wyjazdach krajowych i zagranicznych
organizowanych przez klub. W
sierpniu tego roku pojedziemy
do Czarnogóry.
Długo trzymali w tajemnicy
wiadomość o ślubie. W końcu
Ryszard podczas zabawy klubo-

FOT. AURELIA PAWLAK

O

wej poprosił o ogłoszenie nowiny. Zaskoczenie było ogromne.
Przyszła młoda para otrzymała
mnóstwo oklasków. Miał to być
pierwszy ślub w klubie.
– Teraz mamy dwa domy, Ela
na Ratajach, a ja na Piątkowie –
dodaje Ryszard. – Kilka dni spędzamy w jednym mieszkaniu,
a kilka w drugim. Wspólnie gotujemy, robimy zakupy, słuchamy muzyki. Jest nam ze sobą

dobrze. Nie ma nieporozumień,
każdą sprawę od razu wyjaśniamy. Miłość można spotkać w
każdym wieku. Jesteśmy dla siebie oparciem.
Rodzina Ryszarda polubiła Elę. Wspólnie spędzają święta. Zawsze może liczyć na ich
pomoc i szacunek. Zależało
jej na zalegalizowaniu związku. Chciała przekonać rodzinę,
że ma oparcie i jest szczęśliwa.

Na ślub przyszli najbliżsi i sześćdziesięciu seniorów z klubu „Korona”. Bo małżonkowie właśnie
tam odnaleźli szczęście.
Są wobec siebie tolerancyjni.
Pani Ela podziwia pasję Ryszarda, którą jest jazda na rowerze.
Od trzydziestu lat codziennie
przemierza na nim kilkadziesiąt
kilometrów. Stąd jego siła ﬁzyczną i szczupła sylwetka. Obliczył,
że dziesięć razy objechał dookoła kulę ziemską. Co lubi w Eli?
Odpowiada, że wszystko. Mają
czworo dzieci z poprzednich
związków i sześcioro wnuków.
Dzięki temu, że mają siebie, nie
widzą przyszłości w czarnych
kolorach. Ryszard żartuje, że od
mówienia boli go gardło. To skutek wielu lat samotności.
Pierwszą rocznicę ślubu Ryszard i Ela będą obchodzić w lutym przyszłego roku. Na razie
świętują miesięcznice. Na pierwszą z nich syn Ryszarda podarował im kanarka. Marzą, by jak
najdłużej żyli w takim szczęściu
jak teraz.

AURELIA PAWLAK

FOT. KRYSTYNA MODROWSKA

50 lat razem

N

iecodzienna uroczystość
odbyła się w środę 4 maja
w Klubie Seniora Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku. Państwo Stanisława i Kazimierz Idkowiakowie, należący do tej organizacji, obchodzili 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, czyli złote gody.

łej, rodzinnej atmosferze. Jubilaci otrzymali kwiaty oraz
skromny upominek. Zgromadzeni na tej uroczystości przy
kawie i torcie śpiewali okolicznościowe piosenki. Państwo Stanisława i Kazimierz
wspominali szczęśliwie przeżyte lata.

Spotkanie przebiegło w mi-

ROBERT WRZESIŃSKI

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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kolejnej
wycieczce
edukacyjnej zorganizowanej 6 maja przez Stowarzyszenie
„Pomagam”
w Kleszczewie dotowane
przez Wojewodę Wielkopolskiego dzieci i młodzież
ze świetlic środowiskowych
wybrały się do miejsca w Poznaniu, z którego Mieszko I
rządził kształtującym się w
X wieku państwem polskim
i gdzie znaleziono baptysterium, które 1050 lat temu
mogło być świadkiem chrztu
naszego pierwszego władcy.
Młodzi wędrowcy z gminy Kleszczewo wzięli udział
w warsztatach „Dawno temu
w grodzie” – w podróży do
tętniącego życiem grodu na
Ostrowie Tumskim, w którym
przebywała zarówno księżna,
jak i duchowni, wojowie oraz
zwykli mieszkańcy. Z kolei
w samo południe znaleźli się
na poznańskim Starym Rynku,
gdzie tradycyjnie wielki aplauz

Tu zaczęła się
Polska
wśród turystów i mieszkańców wzbudziły trykające się na
wieży Ratusza koziołki.
Spacer po Starym Rynku zakończył się skosztowaniem
przez każdą melę i każdego
szczuna Rogala Świętomarcińskiego. Podróżnicy z Kleszczewa w Rogalowym Muzeum
Poznania nie tylko jadły słodkie, ale również poznały poznańską gwarę oraz przebyły
„rogalową naukę” zdobywając
certyﬁkaty czeladnicze.

NATALIA WIŚNIEWSKA

FOT. (5X) ARCHIWUM

W

CZERWIEC 2016

